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Memiliki kecintaan terhadap lingkungan yang bersih
dan indah menjadikan Daryono sebagai penggerak dalam
pengelolaan sampah di Banjarbaru dengan wadah Green and
Clean nya, menjadi pilihan untuk ditampilkan dalam rubrik
profil kita kali ini.
Dengan icon sebagai daerah seribu sungai di Kalimantan
Selatan, pada rubrik Fokus digambarkan peranan sungai bagi
kehidupan masyarakat di sekitarnya. Disamping itu kualitas
air sungai juga menjadi salah satu indikator untuk menilai
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalsel. Gerakan
mengendalikan sampah plastik yang lagi trend saat ini juga
menjadi salah satu topik pilihan redaksi.
Beberapa artikel tentang berbagai jenis buah asli Kalsel,
Jenis-jenis “Burung di sekitar kita : Hutan Kota BP2LHK
Banjarbaru, Go-ARK atau Gerakan Observasi Amfibi Reptil
di Kalimantan, dan seruan saatnya ganti wadah bibit, bukan
berbahan plastik diharapkan menambah wawasan kita seputar
aktivitas lingkungan hidup.
Beberapa aktifitas BP2LHK Banjarbaru dalam lintas berita
disepanjang penghujung tahun antara lain Walikota Banjarbaru
resmikan Rusa Sambar Edupark Balai Litbang LHK Banjarbaru,
Edupark Balai Litbang LHK Banjarbaru kebanjiran kunjungan,
Tampil di TVRI Kalteng, Balai Litbang LHK Banjarbaru ajak
masyarakat olah lahan gambut tanpa bakar dan kiprah Prof.
Ris Acep Akbar di Kalsel.
Mengakhiri salam redaksi, kami ucapkan selamat membaca
dan sampai jumpa di tahun 2020 dengan semangat membangun
negeri Indonesia tercinta.
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LANSEKAP

UPDATE KHDTK RIAM KIWA

SEBAGAI TEMPAT PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN
Oleh : Rusmana

SEKILAS KHDTK RIAM KIWA

(HP) Riam Kiwa ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

KHDTK Riam Kiwa dengan surat keputusan nomor SK.75/

Riam Kiwa merupakan salah satu dari 34 KHDTK yang

Menhut-II/2004, tanggal 10 maret 2004 dengan luas

penggelolaannya menjadi tanggung jawab Badan

1.455 ha, selanjutnya ditetapkan sebagai Kawasan Hutan

Penelitian Pengembangan dan Inovasi (BLI), sebagai salah

dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Riam Kiwa seluas 1.450

satu tempat kegiatan penelitian dan pengembangan yang

Ha, melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI No 163/

dikelola oleh UPT Badan Litbang dan Inovasi di daerah

Menhut-II/2010, tanggal 31 Maret 2010. Peta KHDTK

yaitu Balai Penelitian dan Pengambangan Lingkungan

Riam Kiwa Dapat dilihat gambar 1.

Hidup dan Kehutanan, Banjarbaru (Balai Litbang LHK
Banjarbaru).

KHDTK Riam Kiwa masuk dalam wilayah KPH
Kayutangi, secara administratif pemerintahan berada

Tahun 1986 Hutan Penelitian Riam Kiwa dibangun atas

di tiga desa yaitu Desa Lok Tunggul dan Desa Lobang

kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Finlandia

Baru, Kecamatan Pengaron, Desa Sungai Jati, Kecamatan

melalui Proyek ATA -267 dengan topik kegiatan berfokus

Matraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

terhadap teknologi reboisasi dan Hutan Tanaman Industri

Secara geografis KHDTK Riam Kiwa berada pada 3°21’40”

(HTI) yang didukung oleh teknologi pembibitan metode

– 3°23’30” Lintang Selatan dan 115°03’40”- 115°06.00”

Enso Potrays. Sejalan perkembangan instansi di pusat

Bujur Timur dengan ketinggian tempat di atas permukaan

dan daerah, pada Tahun 2004, areal Hutan Penelitian

air laut (dpl) antara 50 – 100 m dpl.

Peta Blok dan Petak KHDTK Riam Kiwa

4
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Iklim di KHDTK Riam Kiwa termasuk tipe B menurut

Uji jenis (species trial) dan penunjukan tegakan

klasifikasi Scmidt dan ferguson, Suhu udara rata-rata antara

sumber benih untuk beberapa jenis seperti mahoni, jingah,

25°C dengan suhu maksimum 33°C dan suhu minimum

ketapi, pulai, dan akasia telah dilakukan di KHDTK Riam

22°C. Curah hujan rata-rata tahunan sekitar 2.299 mm/

Kiwa. Penunjukkan tegakan sumber benih dilakukan untuk

tahun dengan jumlah hari hujan 166 hari/tahun (BMKG

mendukung ketersediaan benih tanaman hutan baik dalam

Kecamatan Mataraman dari tahun 2001 – 2005).

kegiatan perhutanan sosial, rehabilitasi lahan maupun

Telah banyak hasil penelitian dan pengembangan

kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

yang menjadi outcame Balai Litbang LHK Banjarbaru di
antaranya adalah penggunaan jenis Acacia mangium,

POTENSI KHDTK RIAM KIWA

Acacaia crassicarpa, Acacia auriculiformis, Gmelina arborea,

1.

Eucalyptus pellita, Peronema canescens, Anthocephalus
cadamba

Tempat penelitian dan Pengembangan
KHDTK Riam Kiwa merupakan tempat penelitian dan

dan berbagai jenis lainnya serta teknik

pengembangan bidang budidaya hutan atau silvikultur,

silvikulturnya yang telah digunakan perusahaan hutan

agroforestry, manajemen hutan, perlindungan hutan dan

tanaman industri dan instansi pemerintah antara lain

perhutanan sosial (kemitraan). Penelitian 8 tahun terakhir

seperti PT. RAPP di Riau, Dinas Kehutanan Riau, PT. Barito

di KHDTK Riam Kiwa adalah tentang teknik silvikultur jenis

Pacifik di Sumatera, PT. Inhutani III Kalimantan Selatan,

nyawai (Ficus variegata Blum.) yaitu uji jarak tanam, dosis

PT. Inhutani V Sumatera dan PT. Musi Hutan Persada di

pupuk dan uji provenan (tempat asal) nyawai.

Sumatera.

Kegiatan pruning plot tanaman nyawai

Kunjungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Selatan ke plou uji provenan nyawai
Penelitian teknik silvikultur dan uji provenan nyawai

Jarak tanam 2 x 2 m

Jarak tanam 3 x 3 m

Jarak tanam 4 x 4 m

Tanaman nyawai pada berbagai uji jarak tanam umur 3 tahun di KHDTK Riam Kiwa.
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Pertumbuhan tanaman nyawai masuk golongan

KHDTK Riam Kiwa sebagai ajang penelitian dari

cepat tumbuh dengan riap rata-rata 2,5 – 4,5 cm/tahun

berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun dari luar

(tergantung jenis dan kesuburan tanah). Jika tanah subur

negeri. Dalam kesempatan tahun 2018 ada mahasiswa S2

riap diameter mencapai 4,5 cm/tahun. Utuk jarak tanam

(starata 2) dari Universitas Helsinky, Finlandia melakukan

yang ideal untuk pertambahan diameter menggunakan

penelitian tentang karbon dan kelimpahan vegetasi alami

jarak tanam 4 x 4 m dan untuk penekanan terhadap gulma

pasca kegiatan reboisasi di bawah tegakan umur lebih

tumbuhan bawah yang baik, menggunakan jarak tanam 2

dari 20 tahun. Pada tahun 2018 juga ada mahasiswa

x 2 m dan 3 x 3 m. Jenis nyawai karena pertumbuhannya

melakukan penelitian tentang perakaran nyawai umur

cepat dan berumur panjang dapat digunakan untuk

7 tahun.

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Kunjungan Prof. Dr. Markku Kinmnaen dari Universitas Helsinky, Finlandia ke
KHDTK Riam Kiwa dalam rangka penjajagan kerjasama penelitian (7 Maret, 2018)

"... KHDTK Riam Kiwa sebagai
ajang penelitian dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia
maupun dari luar negeri."

6
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Kegiatan penelitian tentang karbon dan analisis vegetasi suksesi alami di bawah
tegakan/tanaman umur lebih dari 20 tahun dari mahasiswa S2 Universitas Helsinky,
Finlandia di KHDTK Riam Kiwa.

Untuk data-data karbon dan hasil analisis vegetasi,

benih semai (KBS) dimasa yang akan datang. Selain

sampai saat ini belum ada laporannya. Hal ini dikarenakan

titu masa berlakunya sertifikat TBT sudah habis sejak

datanya untuk penyusunan thesis dan kemungkinan

tahun 2018 dan ini sudah diusulkan untuk diperpanjang

hampir penyusunanya belum selesai sehingga kami belum

karena tegakannya masih ada. Namun, sampai saat ini

dapat hasil dari penelitiannya tersebut.

belum dapat direalisasikan karena faktor perubahan
namenklatur .ada tim sertifikasi yang melakukan.

2.

Tegakan Sumber Benih

Hal ini disebabkan pada tahun 2018 ada perubahan

Tegakan sumber benih yang telah dibangun adalah

tupoksi untuk BPTH Kalimantan menjadi UPT Lingkup

pulai, mahoni, jingah, ketapi, mangium dan auri. Level

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

tegakan sumber benih tersebut sudah disertifikasi

Kebun benih semai terdapat pada jenis Acacia

pada level Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT). Level

mangium tetapi kondisi tegakan tersebut sejak tahun

TBT merupakan level terendah untuk tegakan benih

2010 sudah terlalu tua dan telah mengalami kebakaran

bersertifikat. Namun demikian ini merupakan langkah

yang berulang, sehingga kebun benih tersebut sudah

awal sebagai bahan untuk ditingkatkan lagi kepada

tidak produktif lagi untuk menghasilkan benih bermutu

level yang lebih tinggi seper ti pada level areal

tinggi. Daftar tegakan yang sudah dilakukan sertifikasi

pengumpulan benih (APB) dan sebagai materi kebun

disampaikan dalam tabel berikut.
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Tabel 1. Daftar tegakan benih pada level TBT yang telah disertifikasi di KHDTK Riam Kiwa
Jenis tanaman/
tegakan

No.

No. sertifikat

Luas
(Ha)

1.

Acacia mangium Wild.

209/BPTH.KAL2/STFK/2014,
tanggal 25 Agt 2014

2

2.

Acacia auriculiformis 2 0 8 / B P T H . K A L Cunn Ex. Benth
2/STFK/2014,
tanggal 25 Agt 2014

2

3.

Sandoricum Koetjape
Merr.

196//BPTH.KAL2/STFK/2013,
tanggal 24 Juni
2013

1

4.

Gluta renghas L

194/ BPTH.KAL- 1
2/STFK/2013,
tanggal 24 Juni
2013

5.

Alstonia angustiloba Miq. 194/ BPTH.KAL2/STFK/2013,
tanggal 24 Juni
2013

6.

Swietenia macrophylla 195//BPTH.KALKing.
2/STFK/2013,
tanggal 25 Juni
2013

Letak geografis
dan ketinggian tempat
03°22’57,4” - 03°22’58,5” LS
115°05’38,7” - 115°05’42,1” BT

Perkiraan
produksi
benih (kg)

Keterangan

± 279

Hutan Tanaman

± 342

Hutan Tanaman

± 2.000

Hutan Tanaman

± 108

Hutan Tanaman

± 750

Hutan Tanaman

± 5.000

Hutan Tanaman

60 meter dpl
03°23’10,3” - 03°23’14,4” LS
115°05’39,7” - 115°05’40,1” BT
67 meter dpl
03°21’58,9” - 03°21’59,9” LS
115°06’07,2” - 115°06’08,8” BT
62 meter dpl
03°21’59,7” - 03°21’58,8” LS
115°06’06,6” - 115°06’06,9” BT
62 meter dpl
03°22’08,09” - 03°22’07,7” LS
115°05’48,9” - 115°05’54,1” BT
77 meter dpl
2

03°22’05.6” - 03°22’59,0” LS
115°05’48,6” - 115°05’47,1” BT
76 meter dpl

Catatan : Masa berlaku sertifikat 5 tahun.

Tabel 2. Daftar jenis tegakan sumber benih berpotensi untuk disertifikasi yang akan datang di KHDTK Riam Kiwa
No.

Luasan
(Ha)).

Jenis tanaman/tegakan

Perkiraan
produksi benih

Keterangan

1.

Alstonia scholaris

1

1.000

10 kg

Hutan tanaman

2.

Peronema canescens

1

250.000

50.000 stek

Kebun pangkas/trubusan

3.

Anisoptera marginata

0,25

30

50 kg

Hutan tanaman

4.

Hibiscus macrophylla

0,25

25

2 kg

Hutan tanaman

5.

Ficus variegata

2

2.000

25 kg

Hutan tanaman

6.

Gmelina arborea

1

1000

500 kg

Hutan tanaman

7.

Hevea braziliensis

10

6.000

30.000 kg

Kemitraan/tanaman

8.

Eucalyptus pellita

0,25

30

1 kg

Ex plot uji jenis

Tegakan benih mahoni (Swietenia macrophylla)

8

Jumlah pohon
(batang)

BEKANTAN Vol. 7/No. 1/2019

Tegakab benih karet (Hevea braziliensis)

Sumber benih mahoni

Tegakan benih pulai (Alstonia angustiloba)

Tegakan sumber benih di KHDTK Riam Kiwa. Untuk beberapa jenis perlu
diperpanjang masa sertifikatnya.

3.

Edutainment dan Camping Ground

Diameter batang ulin sekitar 10 cm dan tinggi

4.

Wisata Ilmiah dan Olah Raga Touring

mencapai 4-6 m. Tanaman ulin tidak banyak hanya

Potensi wisata ilmiah di KHDTK Riam Kiwa, terbatas

ada 7 tanaman yang masih hidup saat ini. Para pelajar

pada pengenalan jenis-jenis pohon. Di KHDTK Riam Kiwa

dengan adanya contoh konkrit tanaman ulin menjadi

telah ada koleksi tumbuhan asli Kalimantan seperti buah

mengetahuinya. Tanaman ulin di KHDTK Riam Kiwa terus

mentega, kayu manis, ketapi, golongan dipterokarpa,

dipelihara dengan memperhatikan kondisi ruang tumbuh

beberapa jenis ekaliptus, beberapa jenis akasia, dan lain-

alaminya, tidak terlalu bersih dan juga tidak terlalu banyak

lain. Sekitar lebih dari 50 jenis pohon sudah ada yang

gulmanya. Semoga tanaman ulin di bumi Kalimantan

ditanam di KHDTK Riam Kiwa termasuk jenis yang lambat

tidak punah. Salam lestari.

tumbuh dengan kualitas kayu 1 dan komersil yaitu jenis

Hal lain di KHDTK Riam Kiwa berpotensi sebagai oleh

ulin (Eusideroxylon zwageri) berumur sekitar 24 tahun

raga touring dan sepeda gunung. Pada berapa waktu lalu

(Tahun tanam 1995/1996).

digunakan sebagai lintasan dan rest area para olah raga
BEKANTAN Vol. 7/No. 1/2019
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touring Malang Adventure ke 7 di camp KHDTK Riam
Kiwa. Pada touring tersebut diikuti oleh juara dunia yaitu
Graham Jarvis dan disemarakan oleh tarian dayak Halong,
Kalimantan Selatan serta para artis Indonesia terkenal.

Kegaiatan edutainment dan camping pramuka sekolah SMA 1 Pengaron.
Giat pramuka mengenal jenis tanaman dan melakukan penanaman bibit meranti
di lokasi arboretum KHDTK Riam Kiwa serta kegiatan kepramukaan lainnya yang
dibimbing oleh pembina pramuka.

10
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Para pramuka berfoto di tanaman ulin berumur sekitar 24 tahun
di KHDTK Riam Kiwa.

BEKANTAN Vol. 7/No. 1/2019

11

LANSEKAP

KEPEDULIAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT KOTA BANJARBARU
Oleh : Wawan Halwany

Pemerintah Kota Banjarbaru
di Tahun 2018 untuk keempat
kalinya berturut-turut meraih
penghargaan tertinggi dalam
pengelolaan kebersihan
lingkungan. Piala Adipura diraih
Pemerintah Kota Banjarbaru
dalam kategori kota sedang oleh
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

12
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Banjarbaru meraih posisi kedua setelah Kota Kudus
dalam kategori kota sedang se Indonesia. Sebagai warga
Banjarbaru kita harus mendukung program Pemerintah
Kota Banjarbaru dalam pengelolaan lingkungan hidup demi
terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik. Dengan
dijadikannya kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan
Propinsi Kalimantan Selatan mau tidak mau menjadikan
kota banjarbaru berkembang cepat dengan berbagai
konsekuensi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk
yang tinggal di banjarbaru akan menimbulkan konsekuensi
adanya perubahan lahan menjadi areal perumahan,
perkantoran dan sarana lainnya perlu diimbangi dengan
pengelolaann lingkungan hidup yang lebih baik. Jika
lingkungan kita bersih, teratur dan sejuk kita juga yang
akan menikmatinya.

Masyarakat kota Banjarbaru baik dari aparatur

LHK Banjarbaru sudah tidak menyediakan air kemasan

sipil Negara (ASN), masyarakat biasa, dan pelajar yang

gelas berbahan plastik. Karyawan BP2LHK Banjarbaru

ada di Banjarbaru ikut terlibat dalam mendukung program

difasilitasi dengan pembelian tumbler bagi karyawan. Di

lingkungan hidup. Beberapa program lingkungan hidup

bidang persemaian bibit juga dilakukan terobosan untuk

yang ada di Banjarbaru baik dilaksanakan oleh Pemerintah

menggunakan polybag yang berbahan purun. Semua hal

Kota, Instansi Pemerintahan (Dinas Kehutanan, Dinas

tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan

Pendidikan) dan Kementrian Lingkungan Hidup diantaranya

terhadap plastik.

adalah pelarangan atau pengurangan penggunaan
kantung plastik, pembangunan ruang terbuka hijau, dan
mendorong sekolah-sekolah untuk menjadikan sekolah
berwawasan adiwiyata.
Pengurangan penggunaan plastik
Masyarakat Banjarbaru mulai terbiasa jika ingin
belanja ke pusat perbelanjaan, pertokoan modern dan mini
market membawa kantung belanja sendiri. Masyarakat
dengan kesaadaran sendiri sudah menyiapkan kantung
belanja jika memasuki minimarket. Sejak Januari 2019
Pemerintah Kota Banjarbaru melarang pertokoan modern
untuk menyediakan kantung plastik sesuai dengan
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2016
tentang pengurangan penggunaan kantung plastik.
Sebagaimana diketahui penggunaan kantung plastik
telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan.
Pengurangan penggunaan kantung plastik adalah cara
untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan
secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi
ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak
ramah lingkungan.
Kantung plastik (High Density Polyethylene (HDPE))
telah ada sejak tahun 1970 an dan secara bertahap semakin
popular dengan konsumen dan pengecer. Menurut hasil
riset yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup
Greeneration Indonesia pada tahun 2009 setiap orang di
Indonesia per tahunnya memproduksi sampah 700 kantung
plastik. United Nation of Environment Program (UNEP)
PBB menyatakan jumlah produksi plastik dunia terus
meningkat, dari 116 juta ton pada tahun 1992 menjadi
255 juta ton pada tahun 2007. UNEP memperkirakan
jumlah konsumsi plastik dan sampah plastik akan terus

Pemanfaatan polybag dan kantong berbahan purun untuk
pengganti bahan plastik.

meningkat dalam sepuluh tahun ke depan (EPA 2013
dalam Setiana dkk, 2014). Peningkatan pemanfaatan
plastik ini terjadi karena sifat plastik yang ringan, praktis
dan ekonomis (Napitupulu dkk 2013).
Di lingkup kementerian Lingkungan Hidup khususnya
Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
Banjarbaru juga sudah dimulai gerakan untuk mengurangai
penggunaan kantung plastik diantaranya pada kegiatan
pemotongan hewan kurban tahun 2018 dan 2019
menggunakan kantung purun dalam pembagian daging
qurban. Acara rapat yang dilaksanakan di Balai Litbang

Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahuntahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap
lingkungan. Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar
karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari
udara dan membahayakan pernafasan manusia. Jika
sampah plastik ditimbun dalam tanah akan mencemari
tanah, dan air tanah. Plastik diperkirakan membutuhkan
100-500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai)
dengan sempurna (Karuniastuti, 2018).

BEKANTAN Vol. 7/No. 1/2019

13

Penggunaan tempat minum isi ulang untuk mengurangi
penggunaan botol plastik sekali pakai.

Pembangunan ruang terbuka hijau

248.423 orang (tahun 2017). Pada tahun 2008 tercatat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007

ketersediaan RTH Kota Banjarbaru dari Dinas Tata Ruang

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Kota Banjarbaru adalah 7.219 ha (19,44%) yang terdiri

menyebutkan bahwa ruang terbuka adalah ruang-ruang

dari hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman kota,

dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk

median jalan, pedestrian, RTH lapangan olahraga, RTH

area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/

pemakaman umum dan RTH pertanian perkotaan (sumber

jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka

Dinas PU Banjarbaru 2014 dalam Humaida 2016).

yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong masyarakat

Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang

untuk mendukung pembangunan ruang terbuka hijau di

terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan

lingkungan perumahan. Beberapa perumahan yang telah

dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social,

dibangun ruang terbuka hijau seperti gambar berikut:

budaya, ekonomi dan estetika. Dalam pasal 6 disebutkan
jenis RTHKP meliputi taman kota; taman wisata alam; taman
rekreasi; taman lingkungan perumahan dan pemukiman;
taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; taman
hutan raya; hutan kota; hutan lindung; bentang alam seperti
gunung, bukit, lereng, dan lembah; cagar alam; kebun raya;
kebun binatang; pemakaman umum; lapangan olahraga;
lapangan upacara; parker terbuka; lahan pertanian perkotaan;
jalur di bawah tegangan tinggi(SUTT dan SUTET); sempadan
sungai, pantai, bangunan, situ, dan rawa; jalur pengaman
jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
kawasan dan jalur hijau; daerah penyangga(buffer zone)
lapangan udara; dan taman atap (roof garden). Luas ideal
RTHK minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
Sejak dipindahkannya pusat pemerintah provinsi
Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru (tahun 2011) dan
pertumbuhan ekonomi yang pesat telah memberikan
konsekuensi semakin bertambahnya jumlah lahan
yang terbangun. Kota Banjarbaru memiliki luas 371,38
km2 atau 37 138 ha dengan jumlah penduduk sekitar
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Adiwiyata mandiri dan Nasional

demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu

Adiwiyata (Green School) merupakan salah satu

menghindari dampak lingkungan yang negative.

program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang

Kriteria dalam penilaian penghargaan Adiwiyata

memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan

terdiri atas empat aspek yaitu :

serta juga kesadaran warga sekolah dalam pelaksanaan

1.

Aspek kebijakan sekolah yang mempunyai wawasan

lingkungan hidup. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup No. 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

lingkungan hidup
Aspek kurikulum sekolah yang memiliki basis

2.

Program Adiwiyata, disebutkan bahwa Sekolah Adiwiyata
adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

lingkungan hidup
Aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung

3.

Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan
sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

sekolah yang ramah lingkungan
Aspek kegiatan lingkungan di sekolah yang berbasis

4.

partisipatif
Program Adiwiyata

Kota Banjarbaru menjadi kota yang memiliki

Untuk meningkatkan partisipasi pelajar dibidang

sekolah adiwiyata terbanyak se Indonesia. Hal ini

kepedulian lingkungan Pemerintah Daerah mendukung

dibuktikan dengan raihan penghargaan Adiwiyata Nasional

sekolah yang ikut dalam program adiwiyata. Fungsi

dan Adiwiyata Mandiri 2018 yang diterma sekolah di

program Adiwiyata adalah agar seluruh pelajar ikut

Banjarbaru.

terlibat dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan
Tabel 2. Sekolah penerima Adiwiyata tahun 2018
No.

Adiwiyata Tingkat Mandiri 2018

No.

Adiwiyata Tingkat Nasional 2018

1.

SDN 1 Palm

1.

SDN 3 Palm

2.

SDN 4 Loktabat Utara

2.

SDN 3 Sungai Besar

3.

SDN 1 Guntung Payung

3.

SDN 3 Syamsuddin Noor

4.

SDN 1 Landasan Ulin Barat

4.

SDN 5 Loktabat Utara

5.

SDN 1 Mentaos

5.

SDN 1 Guntung Paikat

6.

SDN 3 Komet

7.

SDN 4 Komet

8.

SDN 4 Sungai Besar

9.

SDN 2 Komet

10.

SMPN 2 Banjarbaru

Untuk mewujudkan Kota Banjarbaru yang ramah

Napitupulu, R. M. Subkhan , L. D. Nita. 2013. Rancang

lingkungan perlu dukungan dari masyarakat baik yang

Bangun Mesin Pencacah Sampah Plastik. Manutech.

kerja di kantoran, masyarakat umum, siswa dan para
pendidik sehingga kita terbiasa untuk menjaga alam
demi kebaikan kita semua.
Daftar Pustaka
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2016
tentang pengurangan penggunaan katung plastik

Karuniastuti, N. 2018. Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan
dan Lingkungan. Forum Teknologi. Volume 03 No.1
Humaida, N. 2016. Metode Penentuan Prioritas Ruang
Terbuka Hijau di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Setiana, I. U. Hasanah, U.P.A.Prahastiani, N. M. R. Lestari,
M. A. Ahli. 2014. Pengaruh Senyawa Kimia yang
Terkandung di dalam Plastik Kresek Terhadap
Perkembangan Embrio Katak. Laporan Akhir PKM-P.
Institut Pertanian Bogor. Resipory IPB.
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PROFIL

Daryono
"Banjarbaru harus jadi Hijau bersih
dan Nyaman"

B

ekerja sehari- hari sebagai PNS di BPDASHL

20 terbaik, kemudian dilombakan lagi, alhamdulillah

Barito, tidak membuat Daryono lupa dengan

saya menjadi pemenang di tahun itu. Yang 20 kader

lingkungan.

Setiap sabtu pagi bersama

tersebut diajak ke Margo Rukun, Surabaya, belajar disana

anggota Green and Clean (GnC) Banjarbaru berkeliling

seminggu, alhamdulillah apa yang dipelajari disana

secara bergantian di setiap RT di Banjarbaru untuk

bisa diterapkan di Banjarbaru. Dan terus dilaksanakan

membersihkan lingkungan. Tak jarang beliau didaulat

tiap tahun di setiap RT. Jadi kami mencontoh Green and

menjadi pembicara di berbagai kegiatan untuk menjelaskan

Clean di Surabaya. Alhamdulillah saat itu terkumpul 100

terkait pengelolaan sampah dan lingkungan . Bagaimana

kader namun sekarang yang aktif 50-60 orang saja, yng

kiprah Daryono dalam Green and Clean Banjarbaru,

lain mati suri.

berikut wawancara tim Bekantan dengan Daryono di
Apa saja kegiatan dari Green and Clean ?

Sekretariat GnC.

2.

1.

Bisa Bapak ceritakan awal bapak dan kawan-

kemudian kami menerapkan pengelolaan sampah dengan

kawan membentuk Green and Clean ?

membentuk Bank sampah unit di tiap RT. Kami juga belajar

Membersihkan lingkungan di sekitar kader,

Awalnya tahun 2012 diadakan lomba kader

pengomposan, jadi di GnC ada seksi 3R, penghijauan,

lingkungan di tiap RT yang digagas oleh Wakil Walikota

evaluasi, dan humas . Alhamdulillah, setiap ada kegiatan

Banjarbaru saat itu Pak Ogi. Awalnya 60 pserta diambil

bersih-bersih kota Banjarbaru kita selalu dilibatkan.
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"... Membersihkan
lingkungan di sekitar kader,
kemudian kami menerapkan
pengelolaan sampah dengan
membentuk Bank sampah
unit di tiap RT."

4.

Sebagai seorang PNS, kira-kira kapan biasanya
bapak melaksanakan kegiatan ini ?
Saya PNS aktif, untuk kegiatan lingkungan biasanya hari

sabtu. Lagipula lingkungan yang dijaga adalah lingkungan
sekitar jadi nggak masalah, apan saja bisa saya lakukan.
Kalau yang jaga di pos ini memang ada yang ditugasi jadi
ada insentif dari Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah
pos ini telah berdiri dan kami terus belajar mengolah bank
sampah, nah tiap sabtu ada launching bank sampah unit.
Dengan modal pribadi untuk membeli sampah unit, akhirnya

3.

Dimana saja lokasi kegiatan Green and Clean

berjalan lah bank sampah induk ini tetap berjalan.

yang telak dan akan dilaksanakan ?
Lokasi pelaksanaan GnC, pos nya di sini (Bank Sampah

5.

Kira-kira tantangan atau kesulitan apa saja yang

Utama), kegiatan juga dilakukan di, lokasi masing-masing

bapak hadapi dalam kegiatan Green and Clean ?

kelurahan, kader-kader tersebut mengajak warga lain untuk

Tantangan yang sulit adalah malasnya kader dan

ikut peduli lingkungan. Terkait pengelolaan sampah, ada

masyarakat, kadang ada rasa jenuh, kita tidak bisa menekan

bank sampah unit di tingkat RT, warga dapat mendaftar

karena ini kegiatan sukarela.

jadi anggota bank sampah unit yang akan mengumpulkan
sampah tingkat rumah tangga. Sisa makanan jadi kompos,
kalau sampah bersih bisa disetor di bank sampah. Lumayan

6.

Usaha apa yang bapak lakukan mengatasi kesulitan
tersebut ?

hasilnya bisa jadi tambahan penghasilan. Sampah kering

Cara mengatasinya dengan membuat kegiatan setiap

, seperti kardus, botol plastik dibeli oleh bank sampah

bulan sekali, kami menanam di lingkungan kader, untuk

unit, yang bisa diolah kita olah mejadi produk , kalau yang

mengajak masyarakat di sekitarnya, gantian di setiap

tidak bisa diolah, dijual lagi. Di jualnya ke pengepul , kita

lingkungan kader, dibuat jadwal, agar masyarakat sadar

cari harga yang lebih tinggi agar dapat untung.

dan mau ikut.

Tempat Pengolahan
sampah terpadu

BEKANTAN Vol. 7/No. 1/2019
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7.

Bagaimana tanggapan masyarakat Banjarbaru
dengan hadirnya Green and Clean ?
Respon masyarakat Banjarbaru terhadap GnC sangat

merespon. Apalagi bila kita bagikan bibit gratis dari
persemaian permanen BPDASHL Barito, masyarakat
tambah antusias menanam di lingkungan masing-masing.
8.

Apa yang membuat bapak dan kawan-kawan
optimis terus berkiprah di Green and Clean?
Bagi saya kebersihan itu kan sebagian dari iman,

jadi saya nggak biasa melihat lingkungan yang kotor, jadi
merasa ingin terus tergerak untuk membuat lingkungan
sehat dan bersih. Saya kan ketua RT, jadi kalau ada yang
minta surat keterangan dan lain-lain, syaratnya tiap rumah
membuat tanaman di rumahnya. Kalo gitu lingkungan jadi
sehat, setia pagi semua menghitup udara segar.
9.

Motto hidup bapak ?
Banjarbaru harus jadi Hijau bersih dan Nyaman

10. Cita-cita yang belum terwujud ?
Cita-cita yang belum terwujud pengennya Banjarbaru
yang paling terbaik terutama Adipura yang beneran,
bukan adipura pura pura an. Saya juga ingin memeratakan
kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan.
Setiap penjuru Banjarbaru dibina, saya sudah ngomong
ke walikota Banjarbaru. Yang sulit di Cempaka dan Liang
anggang. Yang paling bagus Landasan Ulin, dan Banjarbaru
utara dan selatan.
11. Saran bapak untuk pengelolaan lingkungan ?
Kita semua harus menyadarkan masyarakat untuk
mengelola lingkungannya masing-masing dari tingkat
RT, kelurahan, kecamatan hingga di kota Banjarbaru.
Di tingkat rumah tangga memilah sampah skala rumah
tangga (sampah basah dan kering). Sampah kering organik
dan an organik. Yang organik dikelola menjadi pupuk,
jadi nggak perlu lagi beli pupuk.
12. Pesan untuk pemerintah ?
Pesan untuk pemerintah harus peduli dengan
komunitas yang peduli dengan lingkungan, kita sudah
semangat jadi bisa diberikan pembinaan, sarpras , kalau
dari pemerintah langsung untuk menanamkan lewat
pendidikan tentu lebih mudah.
13. Pesan untuk pembaca bekantan ?
Kita harus menyadari bahwa kita harus peduli dengan
Beberapa contoh kerajinan tangan yang terbuat dari sampah

lingkungan, dan ditularkan ke orang lain untuk menjaga
lingkungan.
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FOKUS

SUNGAI

UNTUK

KEHIDUPAN

Oleh : Junaidah dan Siswadi

P

ulau Kalimantan identik dengan sebutan seribu

sungai tersebut telah digunakan oleh masyarakat sejak

sungai. Sungai menjadi sarana yang sangat

dahulu secara turun temurun untuk mendukung kehidupan

penting bagi kehidupan masyarakat. Sungai

sehari-hari.

menjadi penggerak perekonomian rakyat, penghubung
silaturahmi, dan sumber kehidupan.

Namun, disisi lain penggunaan sungai tersebut
kurang diikuti oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya

Di Kalimantan Selatan sendiri, terdapat beberapa

keberadaan sungai. Sungai yang sejatinya untuk

sungai besar seperti : sungai Barito, sungai Kapuas, sungai

penunjang kehidupan, dijadikan “tempat pembuangan

Mahakam, sungai Martapura, serta ribuan sungai kecil

akhir” yang efektif oleh masyarakat. Sampah dibuang

yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan. Sungai-

dan permasalahan telah dianggap selesai. Mereka tidak
BEKANTAN Vol. 7/No. 1/2019
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menyadari dampak yang diakibatkan, baik itu terkait
menumpuknya sampah di bagian hilir atau tercemarnya
air sungai.
Pe m e r i n t a h d a e r a h te r u s b e r u s a h a u n t u k
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
keberadaan sungai yang sehat, namun hal tersebut tidak
seperti membalik telapak tangan. Perlu program yang
tepat, pendekatan yang efektif dan sasaran yang tepat
sehingga program akan bisa berhasil.
Beberapa daerah di Kalimantan Selatan telah
mencanangkan berbagai program untuk menjaga
kebersihan dan kelestarian sungai. Sebut saja program
penghapusan jamban terapung di sepanjang sungai
Martapura, Kab. Banjar atau revitalisasi sungai Kemuning
di Kota Banjarbaru.
Gerakan Penghapusan Jamban Terapung
“Jamban terapung” telah menemani kehidupan
masyarakat di pinggiran sungai Martapura sejak zaman
dulu secara turun temurun. “BAB dan mencuci di sungai
itu enak, karena tidak perlu keluar tenaga dan biaya
untuk membeli air”, tutur ibu Nur Huda, salah satu warga
masyarakat desa Pakauman yang hidup di pinggiran
sungai Martapura.
Aktivitas masyarakat sehari-hari seperti: mandi,
mencuci dan buang air besar umumnya menggunakan
jamban terapung. Selain untuk mendukung aktivitas
sehari-hari, jamban terapung juga menjadi sarana untuk

Pembongkaran jamban terapung dan pembangunan bilik WC di
rumah warga (Sumber : Dok. Pribadi dan koleksi bappelitbang
kab. Banjar)

saling bersosialisasi dengan tetangga pada saat mandi

Gerakan ini cukup berhasil dan diterima oleh

dan mencuci pakaian bersama-sama. Mereka tidak

masyarakat. Faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini

menyadari, aktivitas yang mereka lakukan di atas jamban

adalah ada sinergi dengan berbagai kegiatan lainnya yang

tersebut telah menimbulkan pencemaran air. Aktivitas

saling terkait yang disebut GEBRAK’s (Gerakan Bersama

sehari-hari tersebut mengakibatkan menurunnya

Realisasi Aksi Sanitasi), yaitu, Gebrak Penghapusan Jamban

kualitas air sungai. Air sungai menjadi tercemar oleh

Terapung, Gebrak Kewirausahaan Masyarakat di Sektor

tinja yang mengandung berbagai macam bakteri dan

Air Limbah melalui BUMDes, Gebrak Kredit Layanan

virus penyebab penyakit-panyakit yang menular lewat

Sedot Lumpur Tinja dan Tangki Septik Standar bagi ASN,

air, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan

Gebrak tangki septik standar gratis bagi masyarakat dan

masyarakat.

Gebrak Sambungan Gratis IPAL Komunal bagi masyarakat.

Pemda kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Ditujukan untuk meningkatkan layanan air limbah berupa

berkomitmen untuk menciptakan sungai Martapura

Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) berbiaya

yang bersih dari sampah organik dan anorganik serta

murah bagi masyarakat yang bermukim di daerah bantaran

enak dipandang. Misi ini direalisasikan melalui gerakan

sungai, pelibatan BUMDES, Koperasi Pegawai dengan

“Penghapusan Seribu Jamban Terapung” pada tahun 2016-

sasaran juga diperlebar kepada ASN di daerah perkotaan.

2020. Sampai tahun 2018, Dinas PUPR Kabupaten Banjar

“Kebijakan ini juga untuk mendukung program

bersama dengan Pemerintah Desa serta partisipasi warga

nasional universal access 100 persen layanan air minum,

masyarakat secara mandiri sudah membongkar jamban

nol persen kumuh, 100 persen layanan sanitasi. Upaya

apung sejumlah 294 buah. Demikian disampaikan oleh

meningkatkan layanan sanitasi ini tidaklah mudah, karena

Kepala dinas PUPR Kab. Banjar M. Hilman pada acara Kick

banyak faktor atau kendala yang dapat menghambat,

off pembongkaran jamban terapung di sungai Martapura,

seperti kondisi kebiasaan atau perilaku masyarakat,

Rabu 14 Maret 2019.

kurangnya kesadaran, ekonomi lemah, lahan yang
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Tepian Sungai Martapura yang mulai bebas dari jamban
terapung (Sumber : Dok. Pribadi)

terbatas, konstruksi septic tank di tanah rawa dan berair

sampah meningkat yang menyebabkan kawasan tersebut

dan besarnya pendanaan. Namun, dengan kerja keras

menjadi kawasan kumuh dengan tingkat pencemaran

bersama antara segenap komponen jajaran pemerintah

yang cukup tinggi.

daerah, masyarakat serta pemangku kepentingan di

Pemerintah kota (Pemko) Banjarbaru melakukan upaya

Kabupaten Banjar, maka setiap kendala yang ditemui

revitalisasi sungai Kemuning melalui program normalisasi

dapat dicapai dan bisa dilewati bersama,” pungkas

sungai Kemuning. Menurut Nadjmi Adhani, Walikota

Guru Khalil, Bupati Kab. Banjar pada acara Kick Off

Banjarbaru, ada 3 fase dalam pembenahan Sungai Kemuning,

Penghapusan Jamban Apung 2019 di Mesjid At Taqwa

yang pertama adalah melakukan normalisasi sungai melalui

Pekauman Martapura Timur.

partisipasi masyarakat dan LPM Kota Banjarbaru. Kedua,

Sampai saat ini telah dibuat 1.231 septic tank

membenahi bantaran sungai, sehingga ada ruang selebar

dan 1.139 bilik WC melalui sharing dana desa dan

5 meter di kiri dan kanan sungai yang saat ini sudah selesai

APBD kabupaten. Melalui proses panjang mulai dari

pembenahannya. Ketiga, tahapan pemberdayaan ekonomi

identifikasi, sosialisasi, surat pernyataan warga yang

kawasan agar ada peningkatan ekonomi masyarakat setelah

menerima manfaat serta rapat koordinasi dengan

kawasan ini dibenahi. “Kegiatan ekonomi kreatif kerakyatan

aparatur desa maka pada tahun 2019 ini ditargetkan

ditujukan supaya kegiatan ekonomi, bisnis dan wisata skala

sekitar 270 jamban apung akan dibongkar. Walaupun

komunitas bisa hidup,” ujarnya.

sudah cukup banyak jamban apung yang dibongkar,

Revitalisasi sungai Kemuning dapat dikatakan cukup

namun belum semua bantaran sungai Martapura bebas

sukses karena telah berhasil mengubah wajah sungai

dari jamban terapung dan tumpukan sampah an organic.

yang dulunya merupakan kawasan yang padat dan

Menjadi “PR” besar bagi pemerintah setempat untuk

kotor menjadi destinasi wisata baru di Kota Banjarbaru.

meneruskan program ini.

“Sungai ini sejak dahulu ini memang ada, tapi penuh
rumput dan kotor”, tutur salah seorang warga bernama

Revitalisasi Sungai Kemuning

Lagiman. Nenek berusia 88 tahun ini menjadi saksi hidup

Sungai Kemuning di Banjarbaru yang mengalir hampir

perkembangan Kota Banjabaru dari waktu-ke waktu karena

sepanjang wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

telah mendiami rumah di sisi sungai Kemuning sejak

Sungai ini berfungsi sebagai saluran pembuangan satu-

tahun 1969. Saat ini sungai Kemuning tidak hanya sekedar

satunya di Bajarbaru. Semakin meningkatnya jumlah

menyajikan pemandangan yang indah akan tetapi juga

penduduk menyebabkan jumlah warga yang hidup di

menjadi sarana pemancingan ikan lokal seperti pepuyu

daerah bantaran sungai semakin banyak, akibatnya limbah

(Anabas testudineus) dan lele (Clarias batrachus).
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Warna warni Kampung Pelangi kota Banjarbaru

Pemko Banjarbaru bekerjasama dengan Balai

tempat bersantai juga telah dilengkapi oleh tempat sampah

Karantina ikan dan Pengendalian Mutu (KIPM) juga telah

yang dapat dimanfaatkan oleh baik masyarakat setempat

menyelenggarakan lomba menangkap ikan sapu-sapu

ataupun pengunjung. Akan tetapi, untuk mengedukasi

(Hypostomus plecostomus), yaitu ikan yang biasa hidup di

masyarakat akan kebiasan yang kurang baik bukanlah

air yang kotor dan merupakan spesies ikan invasif. Ikan ini

hal yang mudah. Hal ini dituturkan oleh Adi Rosida, salah

suka memakan lumut, kotoran, bahkan sisa limbah pabrik.

seorang warga kampung pelangi. Beberapa fasilitas umum

Beberapa bulan kemudian, di sungai Kemuning dilepaskan

seperti bangku dan tempat duduk banyak yang rusak

puluhan ribu benih ikan pepuyu (Anabas testudineus)

termakan usia sambung pria berusia 50 Tahun ini. Beberapa

dan jelawat (Leptobarbus hoevenii) yang saat ini telah

lampu penerangan juga banyak yang mati, sehingga kondisi

berkembang pesat. Saat ini sungai Kemuning telah memiliki

ini mengganggu wisatawan yang ingin menikmati indahnya

tingkat kebersihan yang baik, walaupun di beberapa sudut

sungai di malam hari sambil memancing.

dan pinggiran sungai masih terlihat adanya sampah plastik
dan rumput yang menyebabkan sedimentasi.

Untuk menjaga agar kawasan ini tetap bersih
dan layak untuk dikunjungi, perlu partisipasi bersama

Warga disepanjang sungai Kemuning sering kali

antara warga dan pengunjung. Sutarno salah seorang

melakukan kegiatan sosial untuk membersihkan sungai dari

ketua RT mengungkapkan perlu perjuangan dalam

limbah plastik serta normalisasi perairan.Di sudut-sudut

mewujudkan sungai Kemuning hingga seperti sekarang
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Tempat sampah di salah satu sudut Kampung Pelangi

ini. Perhatian tidak hanya dilakukan oleh warga setempat

Begitu juga dengan sungai yang kumuh dan kotor,

akan tetapi wali kota Banjarbaru juga menyempatkan diri

program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat

bergabung dalam acara Gerebek Sahur yang diadakan

langsung kepada masyarakat akan disambut dengan

di Kampung Pelangi pada bulan Mei 2019 dan dalam

“welcome” oleh masyarakat. Benturan pasti ada, namun itu

pesannya beliau menghimbau masyarakat untuk turut

semua akan menjadi tantangan bersama untuk diselesaikan.

menjaga dan memajukan Kampung Pelangi dan sungai

Sungguh indah jika kita bisa mewariskan sungai yang

Kemuning, mengingat perjuangan ini telah beliau rintis

bersih untuk anak cucu kita sehingga mereka nanti bisa

sejak menjadi camat.

dengan bangga mengatakan “ Inilah sungai kami, sumber
kehidupan kami, warisan dari pendahulu kami”.

Penutup
Merubah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan

Daftar Pustaka

sejak zaman nenek dan orang tua dulu tidaklah mudah.

Anonim. 2019. Kabupaten Banjar Kembali Berinovasi

Namun dengan pendekatan yang tepat dan langsung

melalui GEBRAK’S.. Sumber : http://bappelitbang.

mengena kepada masyarakat, akan memberikan hasil

banjarkab.go.id/index.php/2019/03/kabupaten-

yang diluar imajinasi kita.

banjar-kembali-berinovasi-melalui-gebraks/ March
15, 2019
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FOKUS

KUALITAS AIR

DI KALIMANTAN SELATAN DIBALIK
MENINGKATNYA NILAI IKLH

Oleh : Dewi Alimah dan Riswan Aryani

PENDAHULUAN

Program Revolusi Hijau berkaitan dengan program

Di awal tahun 2019, Kalimantan Selatan (Kalsel)

rehabilitasi hutan yang sedang digalakkan oleh Gubernur

disebut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kalimantan Selatan sejak 3 tahun terakhir. Program ini

(LHK), Siti Nurbaya, sebagai salah satu provinsi dengan

bertujuan mengurangi lahan kritis, menumbuhkan

indeks kualitas lingkungan hidup yang membaik .

partisipasi masyarakat untuk menanam, dan mendorong

Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat

minat masyarakat untuk ikut membangun ekosistem

Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Pencemaran dan

hutan (Ramdhoni et al., 2018). Dalam kurun waktu 3

Kerusakan Lingkungan 2019 di Jakarta pada bulan Februari

tahun tersebut, Kalsel melalui Program Revolusi Hijau-

silam. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

nya berhasil mengurangi luas lahan kritis dari 640.078 Ha

(IKLH) Kalimantan Selatan naik dari 57,51 menjadi 60 atau

menjadi tersisa 511.000 Ha dengan target penanaman

dari urutan 26 menjadi 19 dari 34 Provinsi di Indonesia

minimal 35.000 Ha per tahun.

tidak lepas dari kinerja masyarakat dan pemerintah yang

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan

bersama-sama menjaga lingkungan. Salah satunya dicapai

kondisi kualitas lingkungan hidup Kalsel 2 tahun yang lalu.

melalui keberhasilan Program Revolusi Hijau mengurangi

Pada tahun 2017 Kalsel dilaporkan sebagai provinsi dengan

luasan lahan kritis di wilayah tersebut.

IKLH terburuk dari 5 provinsi yang ada di Kalimantan

"Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Selatan naik
dari 57,51 menjadi 60 atau dari urutan 26 menjadi 19 dari 34 Provinsi
di Indonesia."
dan menempati urutan 26 dari 34 provinsi di Tanah Air.

okupasi lahan terhadap kerusakan kualitas air relatif sangat

Meskipun capaian penanaman lahan kritis yang digalakkan

cepat. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Indeks

selama 3 tahun terakhir ini mampu menunjukkan hasil

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ini? Bagaimana kondisi

yang signifikan, namun secara faktual indeks kualitas air

Indeks Kualitas Air di Kalsel secara faktual?

(IKA) di Kalsel masih sangat mengkhawatirkan dan menjadi
sorotan. Ketidakseimbangan antara rehabilitasi lahan

SELUK BELUK INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

dengan kerusakan akibat tambang menjadi faktor utama

(IKLH)

kurang baiknya kualitas air. Dampak reboisasi terhadap

IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan

perbaikan kualitas air relatif lambat sedangkan dampak

lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan
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bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja

Tabel 1. Kriteria dan Indikator IKLH

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam
Rakernis tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengajak
pemerintah daerah dan seluruh pihak bersinergi dalam
meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan.

No.
1.

Indikator

Parameter

Kualitas Air Sungai

TSS

Tahun 2019 ini IKLHK nasional ditargetkan mencapai

DO

66,5-68,5 (Febrinasti, 2019).

BOD

Pengukuran kualitas lingkungan pada awalnya

Total Fosfat

udara, dan lahan sehingga sulit menilai apakah kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik

Fecal Coli

atau malah sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi

Total Coliform

indeks (KLHK, 2018).
Studi-studi tentang indeks lingkungan telah banyak
dilakukan terutama di perguruan tinggi luar negeri. Salah
satu studi yang menarik dilakukan oleh Yale University
dan Columbia University yang berkolaborasi dengan

30%

COD

dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air,

banyaknya data dan informasi adalah dengan menggunakan

Bobot

2.

Kualitas Udara

SO2

30%

NO2
3.

Kualitas Tutupan
Lahan

Luas tutupan lahan
dan dinamika vegetasi

40%

Sumber : KLHK (2018)

World Economic Forum dan Joint Research Center of the
European Commission pada tahun 2008, dimana studi

Rumus yang digunakan untuk IKLH Provinsi adalah :

ini menghasilkan Environmental Performance Index
(EPI). Berdasarkan indeks tersebut Indonesia menempati
urutan ke 102 dari 149 negara dengan nilai 66,2 (cukup
baik) (KLH, 2012).
Pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Dannish

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = (30% × 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴) + (30% × 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) + (40% × 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)

Keterangan :
IKLH Provinsi

= Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat

Provinsi

International Development Agency (DANIDA) menunjuk

IKA			

= Indeks Kualitas Air

tim konsultan kemudian mengajukan konsep yang

IKU			

= Indeks Kualitas Udara

merupakan adopsi EPI. Melalui berbagai seminar yang

IKTL			

= Indeks Kualitas Tutupan Lahan

diadakan oleh BPS dan Focus Discussion Group (FGD) yang
diadakan oleh KLHK dan DANIDA, akhirnya diputuskan

INDEKS KUALITAS AIR (IKA) KALIMANTAN SELATAN

untuk mengadopsi indeks yang dikembangkan oleh

Lebih dari 30% keperluan air rumah tangga di

BPS dan Virginia Commonwealth University (VCU) yang

Kalimantan bersumber dari air sungai dan lebih dari

dimodifikasi. Konsep IKLH yang dikembangkan tersebut

4% diantaranya digunakan sebagai sumber air minum.

menggunakan 3 indikator kualitas lingkungan, yaitu

Begitu pula di Kalsel, Sungai Martapura dan Sungai

kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan.

Barito merupakan sumber air PDAM andalan yang

Penggabungan parameter ini dimungkinkan sesuai

dimanfaatkan warga untuk keperluan rumah tangga.

dengan ketentuan :

Namun saat ini kualitas air di kedua sungai tersebut terus

Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor

memburuk akibat pencemaran logam berat dan bakteri

115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status

e-coli. Meningkatnya tingkat kekeruhan air sungai saat

Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara

penghujan dan kadar air garam yang melebihi baku mutu

perhitungan indeks pencemaran air (IPA) atau indeks

akibat intrusi air laut di musim kemarau, menyebabkan

kualitas (IKA).

kualitas air sungai semakin menurun (Ramadhani, 2018).

Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor

Tahun 2017 yang lalu kedua sungai tersebut tercatat

Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran

masuk dalam kategori tercemar berat (heavy polluted)

Udara

berdasarkan Kriteria Mutu Air Peraturan Pemerintah

IKLH 2009 hingga 2017 terus mengalami

No. 82 Tahun 2001 Kelas II. Kondisi ini diketahui tidak

perkembangan mulai dari acuan, metode perhitungan,

mengalami perubahan signifikan dari 2 tahun sebelumnya

dan pembobotan (KLH, 2012; KLHK, 2018). Nilai yang

(Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, 2018).

1.

2.

digunakan untuk menghitung IKLH disajikan pada Tabel 1.
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Kualitas air di Kalsel diketahui sebagai penyumbang

dan di Sungai Sungai Barito, total coli tercatat mencapai

utama buruknya kualitas lingkungan hidup di Kalimantan.

29.400 JML/100 ML. Nilai ini melampaui ambang batas

Pada tahun 2016, nilai IKA Kalsel hanya mencapai 38,22.

yang dipersyaratkan Peraturan Gubernur Kalimantan

Nilai tersebut adalah nilai Indeks Kualitas Air (IKA)

Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan

terendah jika dibandingkan dengan IKA provinsi yang

Baku Mutu Air Sungai, yaitu maksimal maksimal 1.000

masuk dalam Ekoregion Kalimantan lainnya. Besarnya

JML/100 ML (PPPE Kalimantan, 2018; Subdirektorat

nilai tersebut berkontribusi menurunkan nilai IKLH

Statistik Lingkungan Hidup, 2018).

Kalimantan sebanyak 4,25 poin sehingga menjadi 50,26.

Tahun 2017 tercatat ada sekitar 630 Ijin Usaha

Bahkan dalam kurun waktu 6 tahun, dari tahun 2011-

Pertambangan (IUP) batu bara di Kalsel dan jumlah

2016, Kalsel mengalami penurunan nilai IKA sebesar

ini terus meningkat hingga 789 IUP di tahun 2018

16,10 poin (Gambar 1).

(BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2017; Susanto, 2018).
Limbah cair yang tidak dikelola dan diolah dengan benar
berpotensi mencemari sungai Dilansir dari beberapa
pemberitaan di surat kabar, dilaporkan bahwa Sungai
Amandit yang berada di lereng Pegunungan Meratus
yang juga menjadi arena arung jeram (Bamboo Rafting)
saat ini diduga kuat tercemar limbah tambang pasir-batu
(sirtu) dan batu bara. Pencemaran ini membuat aliran
sungai menjadi keruh dan berwarna kuning pekat. Kondisi
ini berdampak pada sepinya pengunjung objek wisata di
sekitar wilayah Hulu Sungai Selatan (HSS) tersebut (Khalqi,
2019; Ach01, 2019). Selama ini Sungai Amandit berperan
penting dalam menyokong keperluan rumah tangga

Sumber : PPPE Kalimantan (2018)

warga HSS. Air sungai ini digunakan secara langsung
warga untuk aktivitas mandi dan mencuci. Bahkan

Dari Gambar 1 di atas diketahui bahwa sejak
tahun 2011 kualitas air di Kalsel cenderung mengalami

digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi
air bersih PDAM (Hanani, 2019).

penurunan dari tahun ke tahun. Pengukuran IKA Kalsel

Banyaknya IUP batu bara yang ada di atas juga

tahun 2016 dilakukan terhadap 541 titik sampel yang

menjadi penyumbang kandungan fosfat yang mencemari

tersebar di 4 (empat) sungai besar, yaitu Sungai Barito,

perairan sungai di Kalsel. Proses pencucian batu bara

Sungai Martapura, Sungai Negara, dan Sungai Tabalong.

mengandung beragam jenis poulutan salah satunya

Ada 7 parameter yang digunakan dalam penentuan

fosfat. Tingginya kandungan fosfat menyebabkan

kualitas air ini, yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Fecal

pertumbuhan tanaman air seperti rumput air, alga, dan

Coli, dan Total Coliform. Pemantauan kualitas air

enceng gondok semakin cepat sehingga menurunkan

dilakukan oleh instansi pengelola LH kabupaten/kota

konsentrasi oksigen di perairan dan populasi biota air.

dan provinsi.

Kontaminasi fosfat di perairan dapat bersumber dari

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong

fosfat organis berupa sisa makanan dan feses, polifisfat

melaporkan hasil pemantauan IKA di Sungai Tabalong

pada penggunaan deterjen/pembersih dari industry serta

yang menyebutkan bahwa 7 perairan sungai di Kabupaten

ortofosfat berupa pupuk pertanian. Aktivitas pemupukan

Tabalong termasuk dalam kategori tercemar sedang

NPK di lahan pertanian seluas 1,2 juta Ha secara rutin

hingga ringan. Pencemaran sungai di daerah tersebut

disinyalir menyumbang kontaminan fosfat dalam jumlah

disebabkan oleh aktivitas warga setempat yang gemar

besar di perairan Kalsel (PPPE Kalimantan, 2018; Balitbang

membuang feses langsung ke sungai. Hal ini menjadi

Pertanian, 2019).

penyebab utama meledaknya koloni bakteri Esherichia coli

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kalsel

di perairan sungai tersebut. Senada dengan hasil laporan

untuk menanggulangi pencemaran air. Salah satunya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong di atas, Dinas

adalah dengan mencabut IUP yang tidak memenuhi syarat

Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel menegaskan bahwa

Clean n Clear (CnC) sebanyak 553 IUP hingga tersisa

hampir semua sungai di Kalsel sudah tersemar bakteri

236 IUP di tahun 2018 dan berencana mengubah lahan

Esherichia coli akibat dari kebiasaan warga tersebut

bekas tambang untuk pengembangan kawasan wisata

(Lasmianti, 2018). Konsentrasi zat fecal coli di Kalsel

dan pertanian (Susanto, 2018). Perhitungan daya dukung

tahun 2016 dilaporkan mencapai 19.000 JML/100 ML

lingkungan dan daya tampung beban pencemaran air
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sungai perlu dilakukan untuk mengetahui batas toleransi

Kementerian Lingkungan Hidup. (2012). Indeks Kualitas

badan air menerima polutan sehingga pencemaran

Lingkungan Hidup Indonesia 2011. Jakar ta:

dapat dikendalikan (PPPE Kalimantan, 2018). Upaya

Kementerian Lingkungan Hidup.

yang dilakukan tersebut terlihat membuahkan hasil.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018).

Pada penetapan IKLH 2017 dimana nilai IKA mengalami

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

peningkatan presentase sebesar 31,26% dari tahun

2017. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan

2016 atau naik menjadi 73,57 dan masuk kategori baik
(KLHK, 2018).

Kehutanan.
Khalqi, R. (2019). Sungai Amandit Tercemar, Dewan :
Kualitas Air Mengkhawatirkan. Retrieved July 22, 2019,

PENUTUPAN
Untuk meningkatkan kualitas hidup di Kalsel,

from https://apahabar.com/2019/06/sungai-amandittercemar-dewan-kualitas-air-mengkhawatirkan/

sinergi dari semua pihak baik masyarakat, stakeholders

Lasmianti, H. (2018). Indeks kualitas air Sungai Tabalong

maupun pemerintah bersama-sama menjaga kelestarian

tercemar Ringan. Kalsel Antara News. Retrieved

sungai dan lingkungan perlu diupayakan. Beberapa

from https://kalsel.antaranews.com/berita/75056/

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IKA

indeks-kualitas-air-sungai-tabalong-tercemar-ringan

adalah dengan membangun IPAL komunal pada lokasi

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan.

yang nilai fecal coli dan coliform melebihi baku mutu

(2018). Potret Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan

dan rutin melakukan up date data yang representatif

2017. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

agar IKA dapat menggambarkan kondisi kualitas hidup

Ramadhani, H. (2018). PDAM Bandarmasih Keluhkan

yang sesungguhnya. Hal ini untuk mendukung Visi

Buruknya Kualitas Sumber Air Baku. Retrieved

RPJMN 2020-2024 dimana untuk mewujudkannya,

from https://kumparan.com/banjarhits/pdam-

KLHK mengarahkan kebijakan 2020-2024-nya dengan

bandarmasih-mengeluh-buruknya-kualitas-sumber-

mengurangi beban lingkungan. Mengurangi beban

air-baku.

lingkungan hidup dilakukan dengan meningkatkan

Ramdhoni, F., Fitriani, A. H., & Afif, A. (2018). Identifikasi

kualitas air dan akses orang terhadap air bersih sekitar

Deforestasi Melalui Pemetaan Tutupan Lahan

80%.

di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. In
Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan
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"Untuk meningkatkan kualitas
hidup di Kalsel, sinergi dari
semua pihak baik masyarakat,
stakeholders maupun
pemerintah bersamasama menjaga kelestarian
sungai dan lingkungan perlu
diupayakan."
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KENDALIKAN

SAMPAH PLASTIK,

LINGKUNGAN MENJADI CANTIK
Oleh : Reni Setyo Wahyuningtyas

... Permasalahan sampah plastik
terhadap ekosistem bisa diatasi jika
manusia mau mengolah plastik bekas menjadi
beragaman produk bermanfaat."
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aat ini plastik telah
menjadi material yang
mendominasi berbagai
produk dalam kehidupan
manusia. Bukan hanya yang
berhubungan dengan kebutuhan
sandang, pangan dan papan,
tetapi plastik juga menjadi
materi untuk memenuhi
berbagai kebutuhan sekunder
manusia seperti : elektronik,
transportasi, olah raga, rekreasi,
hiburan, komunikasi, edukasi
dan banyak kebutuhan lain.
Tingginya konsumsi manusia
terhadap berbagai produk
berbahan plastik menyebabkan
sampah plastik banyak dihasilkan
sebagai produk sampingan.
Menurut Nasution (2015) sampah plastik yang dihasilkan
kota besar seperti Jakarta saja bisa mencapai 6.000 ton per
hari atau tumpukan plastik sekitar 30.000 meter3, atau setara
dengan setengah volume Candi Borobudur di Jawa Tengah.
Data dari PBB pada bulan Juni 2006 mencatat terdapat ±
46.000 sampah plastik di lautan setiap mil persegi. Tanpa
adanya upaya pengendalian sampah plastik, maka kelestarian
lingkungan semakin terancam.
Plastik
Nama “plastik” berasal dari bahasa Yunani yaitu
"plastikos" yang berarti lentur dan mudah dibentuk.
Sejarah plastik dimulai oleh bangsa Olmec di Meksiko
sekitar 150 tahun SM dimana saat itu mereka bermain
bola dari bahan polimer yaitu karet (Sartika, 2018).
Perkembangan selanjutnya plastik dibuat dari hidrokarbon
yang ditemukan dalam minyak dan gas alam. Plastik
tercipta ketika molekul kecil alias monomer terikat
bersama menjadi rantai yang disebut polimer. Monomer
yang berbeda tersebut ketika terikat akan menghasilkan
berbagai jenis plastik. Ada yang lunak dan lentur, dan
ada yang keras dan tahan lama (Salengke, 2019).
Berdasarkan kegunaannya, plastik dibagi menjadi
dua jenis yaitu plastik komoditi dan plastik teknik. Plastik
komoditi dicirikan oleh volumenya yang tinggi dan harga
yang murah. Contoh plastik komoditi dan penggunaannya

adalah : 1. plastik LDPE (low density polyethylene) sebagai
lapisan pengemas, isolasi kawat dan kabel, mainan, botol
fleksibel; 2. plastik HDPE (high density polyethylene)
digunakan sebagai botol, drum, pipa, lembaran, film,
issebolasi kawat dan kabel; 3. plastik PP (polyprophylene)
digunakan sebagai bagian dan perkakas mobil, tali,
anyaman, karpet, 4. plastik PVC (polyvynil chloride)
digunakan sebagai bahan bangunan, pipa, bahan untuk
lantai; dan 5. plastik PS (polystyrene) digunakan sebagai
bahan pengemas (busa dan film), perkakas, perabotan
rumah dan barang mainan. Sedangkan contoh plastik
teknik adalah: poliformaldehida, poliamida dan poliester.
Jenis ini banyak digunakan di bidang transportasi,
konstruksi, barang-barang listrik dan elektronik serta
mesin industri (Nasution, 2015).
Walaupun plastik memegang peranan yang penting
bagi kehidupan manusia, namun sampah plastik banyak
menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Alicia
(2018) menyebutkan bahwa setiap tahun sebanyak
1,29 juta metrik ton sampah plastik Indonesia berakhir
di lautan. Karena itu Kementrian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan telah menargetkan untuk mengurangi
sampah plastik lebih dari 1,9 juta ton sampai tahun 2019
(Nasution, 2015).
Dampak Sampah Plastik Bagi Lingkungan
Plastik bukan berasal dari senyawa biologis melainkan
polimer sintesis sehingga sulit terdegradasi di alam. Untuk
dapat terdekomposisi sempurna, plastik membutuhkan
waktu yang sangat lama, yaitu 100 sampai 500 tahun.
Oleh sebab itu plastik memiliki potensi yang besar sebagai
sumber pencemaran ekosistem tanah, air dan udara
(Purwaningrum, 2016).
Sampah plastik sebagai sumber pencemaran tanah
terjadi karena partikel plastik dapat membunuh hewan
pengurai seperti cacing sehingga tingkat kesuburan tanah
menurun. Plastik juga sangat mudah terbakar. Proses
pembakaran pada plastik biasanya bukan pembakaran
sempurna sehingga yang dihasilkan adalah gas beracun
seperti HCN dan CO. Asap pembakaran limbah plastik
dapat memicu penyakit kanker, gangguan pernapasan,
gangguan sistem saraf, serta hepatitis (Ekawati, 2016).
Sedangkan plastik sebagai sumber pencemaran air terjadi
ketika sampah plastik yang mencapai laut dan samudera
terdegradasi menjadi fragmen berupa plastik makro dan
mikro. Jenis polutan ini dengan cepat menyebar di air
dan secara luas mempengaruhi lingkungan laut. Sampah
plastik di lingkungan laut tidak hanya membunuh flora
dan fauna, tetapi juga membahayakan kesehatan populasi
manusia dengan mengancam ketahanan pangan (Filho
et al., 2019).
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Produk plastik memang mudah dan nyaman untuk

diatasi. Dalam sistem ini, terdapat aliran material yang

digunakan sehari-hari. Tetapi dampak negatifnya terhadap

melingkar, yaitu bahan yang sama digunakan berulang kali

kesehatan manusia dan lingkungan tidak dapat diabaikan

hingga tingkat konsumsi optimal (Song, Li, & Zeng, 2015).

(Filho et al., 2019). Pada tahun 2008 saja produksi sampah

Saat ini, banyak kota di seluruh dunia seperti

plastik Indonesia mencapai 280.500 ton/hari. Jika setiap

seperti Adelaide, San Francisco dan Stockholm telah

individu rata-rata menghasilkan 0,12 kg sampah plastik/

mendeklarasikan zero waste dan berupaya menjadi kota

hari, maka total kantong plastik yang dibuang lebih dari

nol limbah pertama di dunia. Capaian zero waste tercapai

100 milyar setiap tahunnya. Mengingat sampah plastik

jika sumberdaya alam yang diambil, dikonsumsi, dibuang,

tersebut tidak sampai ke tempat pembuangan sampah

didaur-ulang, dan dipulihkan pada suatu kota dapat

dan hanya sedikit yang didaur ulang, maka banyak

mensubtitusi dan mengimbangi material alami yang

sampah plastik tersebut berakhir di saluran air, sungai

diesktraksi dari alam (Zaman & Lehmann, 2013).

sampai akhirnya ke laut (Ekawati, 2016). Oleh sebab itu
diperlukan suatu konsep pengelolaan sampah plastik

Aplikasi Zero Waste Sampah Plastik

yaitu zero waste.

Daur ulang sampah plastik adalah cara yang paling
ekonomis dan mudah. Namun teknik ini membutuhkan

Zero Waste Sampah Plastik

waktu, dana dan inovasi agar mencapai pemanfaatan

“Zero waste” adalah salah satu konsep paling visioner

plastik limbah yang tepat (Singh et al., 2017). Keragaman

untuk memecahkan masalah limbah, termasuk di dalamnya

bahan dan jenis plastik juga membuat daur ulang plastik

sampah plastik. Zero waste berarti tidak ada limbah yang

menjadi beragam. Tabel 1 berikut menunjukkan beberapa

tidak diinginkan dari suatu produk pada setiap siklus

tipe plastik beserta tingkat kemudahan daur-ulangnya,

hidupnya, agar menipisnya sumber daya alam dapat

jenis polimer dan jenis produk yang dihasilkan.

Tabel 1. Jenis plastik dan teknik daur ulangnya (Filho et al., 2019)
Tipe plastik

Kemudahan
didaur-ulang

Produk utama

Tingkat kemudahan
dikumpulkan dan
didaur ulang

Polyethylene Terephthalate Kemasan (botol minum)
(PET)
Bahan tekstil

Mudah

Kemasan: tinggi
Bahan tekstil: rendah

High density polyethylene
(HDPE)

Kemasan (deterjen, susu, minyak)
Bahan konstruksi (pipa)

Mudah

Kemasan : sedang
Produk lain : rendah

Polyvinyl chloride (PVC)

Kemasan (botol minyak sayur, bungkus makanan)
Bahan konstruksi (bahan lantai, bingkai pintu)

Sulit

Kemasan : rendah
Produk lain : rendah

Low density polyethylene Kemasan (kantong plastik dan film)
(LDPE)

Mudah

Kemasan : tinggi

Polypropylene (PP)

Kemasan (makanan dan wadah lainnya, gelas PP,
sedotan, tutup botol)
Komponen industri plastik otomotif

Mudah

Kemasan : sedang
Produk lain : rendah

Polystyrene (PS/EPS)

Bahan kemasan (wadah makanan, nampan, gelas
dan kemasan pelindung)
Bahan konstruksi (bahan isolasi)

Sulit

Kemasan : rendah
Produk lain : rendah

Macam-macam plastik

Berbagai produk (kacamata hitam, casing komputer,
nilon, compact disc, botol bayi, dll)

Sulit

Dikumpulkan: tinggi
Kemudahan didaur-ulang
: rendah

Saat ini di Eropa telah hadir sistem ekonomi ramah

lingkungan, tapi juga menciptakan nilai sosial dan

lingkungan yaitu circular economy. Konsep ini berfokus

ekonomi baru, misalnya pemberdayaan masyarakat.

untuk menggunakan barang secara maksimal dan

Rantai produksi dalam sistem ini melibatkan banyak

mengubah barang yang telah dipakai menjadi barang lain.

pihak, mulai dari pemulung, pelapak, hingga industri

Atau mempertahankan nilai produk agar dapat digunakan

besar daur ulang sampah plastik. Laporan EllenMacArthur

berulang-ulang tanpa menghasilkan sampah (zero waste)

Foundation menunjukkan bahwa secara peluang ekonomi

melalui cara: daur ulang (recycling), penggunaan kembali

konsep circular economy dapat menghasilkan hingga

(reuse) atau produksi ulang (remanufacture). Circular

US$ 706 miliar. Proporsi paling signifikan terdapat pada

economy tidak hanya berperan dalam penyelamatan

pengelolaan sampah sisa kemasan. Melalui circular
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economy, 53% kemasan plastik di Eropa bisa di daur

dengan merubah limbah plastik menjadi produk dengan

ulang dengan ekonomis dan efektif dan berdampak pada

kualitas sedikit lebih rendah dari plastik aslinya. Daur

lingkungan (Salengke, 2019).

ulang tersier adalah mengolah plastik limbah menjadi

Aplikasi konsep zero waste sampah plastik dalam

bahan kimia/bahan bakar, melalui metode daur ulang

mendukung circular economy saat ini berkembang dalam

bahan kimia atau bahan baku. Sedangkan daur ulang

bentuk yang beragam. Ada yang merubah sampah plastik

kuarter adalah proses memulihkan energi dari plastik

menjadi RFD (refused derived fuel), daur ulang menjadi

limbah dengan metode insinerasi.

produk lain (recycling), penggunaan kembali plastik
menjadi produk lain (reuse) dan produksi ulang sampah
plastik menjadi produk lain (remanufacture).

Reuse dan Remanufacture Sampah Plastik
Walaupun daur ulang dapat menjadi solusi dalam
banyak kasus sampah plastik, tetapi teknik ini tidak selalu

Sampah Plastik Sebagai Bahan RDF

ekonomis dari segi biaya. Penggunaan kembali plastik

RDF atau Refused Derived Fuel (bahan bakar turunan

menjadi produk lain (reuse) dan produksi ulang sampah

sampah) adalah bahan bakar yang dihasilkan dari berbagai

plastik menjadi produk lain (remanufacture) adalah cara

jenis limbah seperti limbah padat kota, limbah industri atau

lain untuk memanfaatkan limbah plastik menjadi produk

limbah komersial, diantaranya plastik. Menurut Das &

yang bermanfaat dan bernilai ekonomis.

Pandey (2007), plastik sebenarnya berasal dari petrokimia

Jika reuse adalah menggunakan sampah plastik

yaitu bahan kimia yang diperoleh dari bahan bakar fosil.

menjadi fungsi lainnya, maka remanufacture adalah

Pada dasarnya plastik adalah minyak padat, sehingga secara
inheren mereka memiliki kalor tinggi. Nilai kalor beberapa
bahan plastik dan batu bara ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Nilai kalor beberapa bahan plastik dan batu bara
No.

Jenis

Nilai kalor (KJ/kg)

1

Batu bara

27.000

2

Polyethylene

46.500

3

Polypropylene

45.000

4

Polystyrene

41.600

5

PET

21.600

6

PVC

19.000

Saat ini RDF semakin banyak digunakan terutama
untuk industri padat energi seperti pabrik semen dan
pabrik baja (Hashem et al., 2019). Pengolahan sampah
plastik sebagai bahan RDF adalah salah satu upaya untuk
mendukung konsep zero waste. Penggunaan limbah plastik
sebagai RDF sejalan dengan visi kota-kota maju dari
berwawasan ‘low carbon dan zero waste’ menjadi ‘no carbon
dan zero waste’. Banyak kota di dunia sudah mengarahkan
pembangunannya menjadi berwawasan efisiensi energi,
ekonomi rendah karbon dalam rangka mewujudkan kota
berwawasan zero waste yang tidak hanya bergantung pada
bahan bakar fosil (Zaman & Lehmann, 2011).
Daur Ulang Plastik (Recycling)
Menurut Das & Pandey (2007) ada 4 metode untuk
daur ulang plastik yaitu daur ulang primer, sekunder,
tersier dan kuarter. Daur ulang primer adalah metode daur
ulang material dengan merubah plastik limbah menjadi
produk yang kualitasnya setara dengan plastik aslinya.
Daur ulang sekunder adalah metode daur ulang material

Botol plastik untuk bahan bangunan produk dari reuse dan
remanufacture sampah plastik
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Pot dari plastik bekas produk dari reuse dan remanufacture
sampah plastik

Paving dari plastik bekas produk dari reuse dan remanufacture
sampah plastik
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bottles as an alternative sustainable building material.

Beberapa contoh reuse dan remanufacture sampah plastik

Energy for Sustainable Development, 24, 79–85.

adalah : pemanfaatan botol plastik untuk bahan bangunan

https://doi.org/10.1016/j.esd.2014.11.001

atau pot tanaman, dan mencetak limbah plastik menjadi
plastic brick (bata), paving plastik, dan lain-lain.

Nasution, R. S. (2015). Berbagai cara penanggulangan
limbah plastik. Journal of Islamic Science and
Technology, 1(1), 97–104. https://doi.org/http://

Penutup

dx.doi.org/10.22373/ekw.v1i1.522

Permasalahan sampah plastik terhadap ekosistem

P u r w a n i n g r u m , P. ( 2 0 1 6 ) . U pa y a m e n g u r a n g i

bisa diatasi jika manusia mau mengolah plastik bekas

timbulan sampah plastik. Journal of Urban and

menjadi beragaman produk bermanfaat. Jika diolah secara

Environmentalmental Technology, 8(2), 141–147.

bijaksana, plastik bisa berubah menjadi berbagai produk

Retrieved from https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.

bernilai ekonomis tinggi, bahkan bisa menggantikan fungsi

ac.id/urbanenvirotech/article/view/1421/1234

beberapa sumber daya alam seperti bahan bakar fosil

Salengke, H.F. 2019. Manfaatkan Plastik Tanpa Hasilkan

dan semen (batu kapur). Pemanfaatan plastik menjadi

Sampah. Media Indonesia, Senin 20 Mei 2019. E-paper

produk lain berarti diperoleh dua keuntungan sekaligus

Media Indonesia Hari Ini. Https://mediaindonesia.

yaitu mengurangi masalah sampah plastik dan juga

com/read/detail/218259-manfaatkan-plastik-tanpa-

menghasilkan produk-produk lain yang bisa digunakan
untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya
alam yang semakin terbatas.

hasilkan-sampah
Sartika, R.E.A. 2019. Penemuan yang Mengubah Dunia:
Plastik, Si Serba Guna Tapi Berbahaya. Kompas.
com. 22/03/2018. https://sains.kompas.com/

DAFTAR PUSTAKA

read/2018/03/22/201500923/penemuan-yang-

Alicia,N. 2018. Sampah Sedotan Plastik Mengancam Bumi,

mengubah-dunia-plastik-si-serba-guna-tapi-

Berbagai Pihak Mulai Berbenah. National Geographic

berbahaya?page=all.

Indonesia, Jumat, 21 September 2018. https://

Singh, S., Ramakrishna, S., & Kumar, M. (2017). Towards

nationalgeographic.grid.id/read/ 13941728/sampah-

zero waste manufacturing : A multidisciplinary review.

sedotan-plastik-mengancam-bumi-berbagai-pihak-

Journal of Cleaner Production, 168, 1230–1243.

mulai-berbenah

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.108

Das, S., & Pandey, S. (2007). Pyrolysis and catalytic

Song, Q., Li, J., & Zeng, X. (2015). Minimizing the increasing

cracking of municipal plastic waste for recovery of

solid waste through zero waste strategy. Journal

gasoline range hydrocarbons. National Institute of

of Cleaner Production, 104, 199–210. https://doi.

Technology Rourkela. Retrieved from https://core.
ac.uk/download/pdf/53188820.pdf

org/10.1016/j.jclepro.2014.08.027
Winarti, P., & Azizah. (2016). Penyuluhan pengelolaan

Ekawati, S. (2016). Mengkritisi Kebijakan Penanganan

sampah plastik dengan konsep zero waste bagi

Kantong Plastik di Indonesia. Policy Brief, 1–4.

ibu rumah tangga di Kecamatan Bergas Kabupaten

Fajar, Taufik, 2019. 62% Sampah di Indonesia Berupa

Semarang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 07,

Kantong Plastik. https://economy.okezone.com/

60–67. Retrieved from https://www.researchgate.net/

read/2019/07/09/320/2076532/62-sampah-di-

publication/320128732_Penyuluhan_Pengelolaan_

indonesia-berupa-kantong-plastik?page=2

Sampah_Plastik_Dengan_Konsep_Zero_Waste_Bagi_

Filho, W. L., Saari, U., Fedoruk, M., Iital, A., & Moora,

Ibu_Rumah_Tangga_Dikecamatan_Bergas_Kabupaten_

H. (2019). An overview of the problems posed by

Semarang

plastic products and the role of extended producer

Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2011). City , Culture and

responsibility in Europe. Journal of Cleaner

Society Urban growth and waste management

Production, 214, 550–558. https://doi.org/10.1016/j.

optimization towards ‘ zero waste city .’ City, Culture

jclepro.2018.12.256

and Society, 2(4), 177–187. https://doi.org/10.1016/j.

Hashem, F. S., Razek, T. A., & Mashout, H. A. (2019).

ccs.2011.11.007

Rubber and plastic wastes as alternative refused

Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2013). The zero waste

fuel in cement industry. Construction and Building

index : a performance measurement tool for waste

Materials, 212, 275–282. https://doi.org/10.1016/j.

management systems in a ‘ zero waste city .’ Journal

conbuildmat.2019.03.316

of Cleaner Production, 50, 123–132. https://doi.

Mansour, A., Mansour, H., & Ali, S. A. (2015). Energy for

org/10.1016/j.jclepro.2012.11.041

BEKANTAN Vol. 7/No. 1/2019

33

ARTIKEL

Go-ARK

2019
di Pedalaman

Kalimantan
Oleh : Zainudin Basriansyah Akar
Ular pucuk (Ahaetula prasina)

G

o-ARK atau Gerakan Observasi Amfibi Reptil

Namun untuk memeriahkan suasana, satu periode

Kita merupakan gerakan “Citizen Science”

dalam masa satu tahun akan diadakan “perlombaan”

yang diinisiasi oleh Fakultas Kehutanan IPB

observasi amfibi dan reptile. Baik perorangan maupun

dan Perhimpunan Herpetologi Indonesia (PHI), berbasis

kelompok dapat bergabung dalam kegiatan ini, dan

platform digital melalui aplikasi iNaturalist. Projek nasional

tentunya siapa yang berhasil melakukan pencatatan

dan dilakukan serentak diseluruh Indonesia ini terbuka

jenis atau individu paling banyaklah yang akan menjadi

bagi siapa saja yang ingin turut serta menyumbangkan

pemenangnya. Selain itu sewaktu-waktu kita juga dapat

hasil pengamatannya dibidang Herpetofauna. Kapanpun

selalu melakukan pembaharuan data melalui aplikasi

dan dimanapun observer dapat melakukan input data

iNaturalist menggunakan akun pribadi, tentunya dengan

berdasarkan hasil pengamatannya selama dilapangan.

bergabung melalui projek Go-ARK.
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Sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2017 lalu,
telah tercatat ribuan jenis herpetofauna tersebar diseluruh
penjuru Indonesia, dan akan terus bertambah pada setiap
periode pengamatan. Data yang terkumpul dari projek
ini akan sangat membantu peneliti-peneliti dibidang
Herpetofauna. Bagaimana tidak, saat ini Indonesia

“…kemungkinan satwa itu
punah sebelum ditemukan
masih ada”

hanya mempunyai setidaknya 10 orang ahli dibidang ini.
Bayangkan apakah jumlah tersebut cukup untuk melakukan

menutup kemungkinan jenis yang berhasil dicatat akan

pendataan terhadap hewan melata yang tersebar di

mencapai 2 kali lipat data tersebut”. Beberapa lokasi masih

belasan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Akan

mempunyai tutupan lahan dan vegetasi yang bagus.

sangat disayangkan potensi kehati kita yang sangat tinggi

Indikasi keberadaan jenis tertentu seperti adanya suara

ini minim informasi atau pemanfaatan. Bahkan dalam

panggilan kawin hingga kecebong juga banyak ditemukan.

wawancara dengan media nasional, peneliti dalam bidang

Bahkan salah satu jenis amfibi tidak bertungkai yang mana

ini mengatakan “…kemungkinan satwa itu punah sebelum

informasi mengenai kelompok tersebut sangat minim

ditemukan masih ada”, dan sangat-sangat disayangkan

diketahui, juga masih dapat dijumpai di kawasan tersebut.

kalau hal tersebut terjadi.

Selain menggunakan metode observasi secara

Pada periode Go-ARK kali ini tim dari Kalimantan

langsung (eksplorasi), Zainudin dan tim juga rutin

kembali ambil bagian dalam melakukan observasi

melakukan “road kill patrol” di sepanjang jalan penghubung

di beberapa kawasan di pedalaman Kalimantan. Tim

kecamatan. Hasilnya cukup mengejutkan, dalam rentang

Capapuya yang digawangi oleh Zainudin Basriansyah A.

pengamatan selama 5 jam di pagi hari saja dapat dijumpai

dari Pusat Studi & Konservasi Keanekaagaman Hayati

4-5 individu hewan melata yang mati terlindas moda

Indonesia-ULM, Umar F. Kennedi dari Institut Pertanian

transportasi masyarakat. Kebanyakan jenis yang terdata

Bogor dan Oktavianus Jekki dari Universitas Kapuas Sintang

adalah kelompok reptile seperti Ular pucuk (Ahaetula

melakukan observasi di beberapa kawasan di Taman
Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) di Kalimantan
Barat. Sebelumnya setiap angggota tim juga telah
melakukan observasi di beberapa kawasan Kalimantan
lainnya. Seperti di hutan hujan Meratus di Kalimantan
Selatan (Kalsel), rawa serta hutan dataran rendah di
Palangkaraya dan Puruk Cahu, Kalimantan Tengah

Seorang peneliti
sedang memegang
kadal Gonocephalus
grandis

(Kalteng) hingga beberapa Kawasan di
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
(Kalbar). Tentu setiap daerah yang telah
dikunjungi mempunyai ceritanya masingmasing, baik dari jenis herpetofauna yang
ditemukan hingga ancaman dan potensi
bagi keberlangsungan herpetofauna itu
sendiri.
Kalimantan Selatan:
Selain sebagai destinasi wisata
dunia untuk olah raga air, Loksado juga
punya potensi Herpetofauna yang cukup
tinggi. Bagaimana tidak selama kurang
lebih satu minggu melakukan observasi
di Kecamatan tersebut ditemukan
setidaknya 25 jenis amfibi dan 17 jenis
reptile. Zainudin dari departemen riset
Pusat Studi dan Konservasi Keanekaragaman
Hayati Indonesia-ULM mengungkapkan “jika
survey dilakukan secara berkelanjutan, tidak
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prasina), Ular pelangi (Xenopeltis unicolor), hingga biawak

Palangkaraya. Sedangkan lokasi yang di survei di Puruk

air (Varanus salvator). Ular kelompok colubrid yaitu

Cahu didominasi oleh jenis katak sungai (Limnonectes

Gongylosoma longicaudum yang notabennya jarang

spp.) dan katak pohon (Nyctyxalus pictus). Ancaman bagi

ditemui di beberapa lokasi di Kalsel, dapat dengan mudah

populasi di Kalteng berbeda dengan yang ditemukan di

dijumpai dikawasan ini, dan kerap menjadi jenis yang

Kalsel, dimana gambut yang mudah terbakar dimusim

mati dijalan raya. Ancaman lain yang mempunyai potensi

kemarau menjadi momok tersendiri hingga saat ini. Selain

mengancam kelangsungan herpetofauna di Loksado

itu, potensi perburuan terhadap jenis-jenis tertentu juga

adalah rusak dan berkurangnya habitat. Sudah menjadi

cukup tinggi. Labi-labi atau kura-kura cangkang lunak

rahasia umum, bahwa ladang berpindah milik masyarakat

(Amyda cartilaginea) dan jenis ular piton ekor pendek

menjadi faktor yang menyebabkan kantung-kantung

Kalimantan (Python breitensteini) adalah jenis yang kerap

habitat yang baik menjadi terpisah satu sama lain. “Lokasi

menjadi target buruan karena mempunyai nilai ekonomi

survei kali ini tergolong baru bagi saya, karena sebelumnya

yang tinggi, baik untuk daging maupun untuk kulitnya.

saya belum pernah melakukan kegiatan serupa ditempat

Ancaman lain juga datang dari kegiatan loging baik yang

ini. Lokasinya sebenarnya bagus tapi tadi ancaman bagi

legal maupun ilegal, dan aktivitas penambangan emas yang

hewan melata disini juga tinggi dan cukup disayangkan”

berdampak pada rusaknya habitat dan pencemaran air.

ungkap Umar F. Kennedi dari Institut Pertanian Bogor
yang sedang melaksanakan project pendataan Sesilia
(amfibi tidak bertungkai) di Kalsel.

Kalimantan Barat
Perjalanan di Kalbar dimulai dari 17 Juli dan
berakhir pada 12 Agustus 2019. Ditempuh dengan

Kalimantan Tengah

moda transportasi darat dari Kalsel dan menghabiskan

Pada bulan Juli 2019, setelah menyelesaikan survei

waktu 2-3 hari perjalanan. Perjalanan yang luar biasa

di Kalsel. Tim bergerak menuju Kalteng, tim terdiri dari

melelahkan namun setara dengan data yang berhasil

Zainudin dan Umar menjalankan survei di dua lokasi

dikumpulkan. Terdapat dua lokasi yang menjadi fokus kami

berbeda yaitu satu di kawasan Sei Gohong-Nyaru Menteng

dalam melakukan survey, yaitu resort Belaban dan resort

Palangkaraya dan satu lagi di Kecamatan Puruk Cahu

Rantau Malam di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

Kabupaten Murung raya. Jenis yang berhasil didata juga

(TNBBBR). Dua lokasi yang memang menjadi perhatian

tidak jauh berbeda, yaitu jenis katak Hylarana baramica

utama balai taman nasional untuk mengembangkan sektor

dan H. erythraea yang mendominasi rawa gambut di

pariwisatanya. Resort Belaban terkenal dengan potensi

Gonocephalus liogaster
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jeram, air terjun, hutan primernya hingga kanopi trek
yang baru saja dirampungkan. Sementara resort Rantau
Malam terkenal sebagai jalur pendakian menuju salah
satu “seven summit-nya Indonesia” yaitu bukit Baka-Raya.
Kedatangan kami ke TNBBBR selain sebagai lokasi survei
sesilia juga turut membantu sebagai volunteer untuk
melakukan pembaharuan data mengenai keanekaragaman
herpetofauna di Taman Nasional tersebut. Setidaknya
terdapat 51 jenis amfibi dan 24 jenis reptile yang masing
masing berasal dari 9 famili berbeda berhasil ditemukan.
Bahkan 25 diantaranya merupakan catatan baru bagi
Taman Nasional sendiri. Sesilia sebagai satwa target
utama tim ternyata cukup melimpah dibeberapa lokasi
di TNBBBR, temuan lain yang tidak kalah menarik adalah
satu-satunya katak tanpa paru-paru di dunia (Barbourula
kalimantanensis) juga berhasil ditemukan oleh tim peneliti.
Sama seperti dengan dua lokasi sebelumnya, ancaman
bagi populasi herpetofauna dilokasi ini juga tidak jauh
berbeda seperti berkurangnya luasan habitat akibat
pembukaan lahan pertanian, aktivitas loging, hingga
kegiatan penambangan emas illegal, dan khususnya
perburuan juga tidak jauh berbeda dengan Kalteng.
Caliophis intestinalis

Nyctixalus pictus

Ichtyophis sp.

Info GO-ARK kunjungi laman berikut :
http://perhimpunanherpetologi.com/category/go-ark/
Barbourula kalimantanensis
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ARTIKEL

BURUNG
DI SEKITAR

KITA

Burung Bentet kelabu

HUTAN KOTA BP2LHK

BANJARBARU
Oleh : Beny Rahmanto, Fajar Lestari
dan Ahmad Ali Musthofa

A

rboretum yang berada di lingkungan kantor
BP2LHK Banjarbaru merupakan salah satu
hutan kota yang terletak di Kota Banjarbaru.

Hutan kota merupakan salah satu fasilitas perkotaan dalam
memenuhi hak publik maupun hak ekologi. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2002, hutan kota adalah suatu hamparan lahan
yang bertumbuhan pohon-pohon kompak dan rapat di
dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun
hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang
berwenang. Fungsi hutan kota adalah untuk memperbaiki
dan menjaga iklim mikro dan estetika, meresapkan air,
menciptakan kesimbangan dan keserasian lingkungan
fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman
hayati. Hutan kota BP2LHK Banjarbaru memiliki kurang

Kelompok jenis kayu rimba campuran Eukaliptus (Eucalyptus
pellita), Gmelina (Gmelina arborea), Galam (Melaleuca
leucadendron), Jabon (Anthocepallus cadamba), Kecapi
(Sandoricum borneensis), Kenanga (Kananga ordorata),
Ketapang (Terminalia catappa), Punak (Tetramerista glabra),
Rengas (Gluta renghas)). Kelompok jenis kayu indah
Johar(Cassia siamae), Kuku(Pericopsis mooniana), Mahoni
(Swietenia macrophylla), Swietenia mahagoni, Rengas (Gluta
renghas), Ramin (Gonystylus bancanus), Sungkai (Peronema
canescens), Tanjung (Mimusops elengi), Ulin (Eusideroxylon
zwageri). Keberagaman jenis vegetasi penyusun hutan kota
tersebut mengundang berbagai jenis satwa untuk mencari
makan, rumah tinggal, dan tempat berkembang biak. Salah
satu kelompok satwa yang sering dijumpai di hutan kota
BP2LHK Banjarbaru adalah burung. Beberapa jenis burung
dapat dengan mudah ditemui di hutan kota tersebut.
Tercatat terdapat 21 jenis burung yang dapat dijumpai
di hutan kota BP2LHK Banjarbaru. Jenis-jenis burung
tersebut terdapat dalam tabel di bawah ini :

lebih 55 jenis tanaman, antara lain tanaman buah-buahan
: Nangka Hutan (Artocarpus integra), Manggis (Garcinia

No.

sp.), Cempedak (Artocarpus rigidus), Durian (Durio sp.),

1

Cucak Kutilang

Pycnonotus aurigaster

2

Perkutut

Geopelia striata

3

Tekukur Biasa

Streptopelia chinensis

4

Cinenen Kelabu

Orthotomus ruficeps

5

Cekakak Sungai

Todirhampus chloris

6

Madu Sriganti

Nectarinia jugularis

7

Madu Kelapa

Anthreptes malacensis

Rambutan, Kecapi (Sandoricum borneensis). Kelompok
jenis meranti Agatis (Agathis sp.), Kapur (Dryobalanops
lanceolata), Keruing (Dipterocarpus spp.), Belangeran (Shorea
balangeran), Shorea leprosula, Shorea vegiera, Meranti Merah
Shorea selanica, Mersawa (Anisoptera sp.), Pulai (Alstonia
scholaris), Alstonia angustiloba, Alstonia pneumatophore.
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Jenis

Nama Latin

No.

Jenis

sebelum dimakan. Suara burung ini sangat keras dan

Nama Latin

ribut. Jenis burung lain yang banyak dijumpai di hutan

8

Merbah Cerucuk

Pycnonotus goiavier

kota BP2LHK adalah burung perkutut. Burung ini bahkan

9

Bondol Kalimantan

Lonchura fuscans

dengan mudah dijumpai di sekitar bangunan kantor

10

Bondol Peking

Lonchura punctulata

BP2LHK. Biasanya burung ini akan mencari makan di sekitar

11

Cabai Jawa

Dicaeum trochileum

jalan di lingkungan hutan kota. Burung-burung perkutut

12

Cabai Polos

Dicaeum concolor

muda juga sering dijumpai di area hutan kota yang diduga

13

Bentet Kelabu

Lanius schach

burung tersebut telah berkembang biak di dalam hutan

14

Bubut Alang-alang

Centropus bengalensis

kota BP2LHK Banjarbaru. Jenis burung pemakan biji lainnya

15

Burung Gereja Eurasia

Passer montanus

yang mudah dijumpai adalah tekukur biasa. Burung ini

16

Pijantung Kecil

Arachnothera longirostra

memiliki kemiripan dengan burung perkutut baik jenis

17

Madu Belukar

Anthreptes singalensis

pakannya maupun tingkah lakunya. Burung tersebut

18

Perenjak Rawa

Prinia flaviventris

19

Cipoh Jantung

Aegithina viridissima

20

Kareo Padi

Amaurornis phoenicurus

21

Remetuk Laut

Gerygone sulphurea

biasanya mencari makan di areal terbuka di dalam hutan
kota. Burung pemakan buah-buahan yang dapat kita
jumpai di hutan kota BP2LHK Banjarbaru adalah cucak
kutilang dan merbah cerucuk. Kedua burung ini berperan
sebagai agen penyebar biji (seed dispersal) di area hutan

Keanekaragaman jenis-jenis pohon penghasil bunga

kota. Jenis-jenis burung pemakan serangga (baik murni

di hutan kota mengundang jenis-jenis burung penghisap

atau semi) juga dapat dijumpai di area hutan kota BP2LHK

madu, hal tersebut dapat terlihat dengan dijumpainya

Banjarbaru antara lain Cinenen Kelabu, Cipoh Jantung,

4 jenis burung penghisap madu di hutan kota tersebut.

Remetuk Laut, dan Bentet Kelabu. Burung-burung tersebut

Beberapa jenis tanaman yang disukai burung penghisap

memiliki peranan penting dalam mengendalikan populasi

madu antara lain Gmelina arborea dan Alaban (Vitex

serangga. Salah satu burung yang hanya dijumpai saat

pubescens). Burung-burung akan sangat mudah dijumpai

musim hujan adalah Kareo Padi. Burung ini akan datang

saat bunga-bunga bermekaran. Kelompok ini biasanya

ke area hutan kota BP2LHK Banjarbaru saat genangan/

bersifat aktif dan akan berterbangan dengan suara

kubangan terisi air. Biasanya burung ini dijumpai di sekitar

khas keras dan ramai di sekitar bunga yang sedang

genangan air yang tertutup semak belukar.

mekar. Kebanyakan burung penghisap madu mempunyai

Fungsi hutan kota sebagai areal pelestarian

warna khas yaitu metalik untuk burung jantan. Kelompok

keanekaragaman burung di perkotaan perlu dijaga dan

burung ini memiliki peranan penting dalam membantu

ditingkatkan kualitasnya. Salah satu upaya yang dapat

penyerbukan tanaman. Selain jenis burung penghisap

dilakukan untuk meningkatkan kualitas hutan kota

madu, kita juga dapat dengan mudah menjumpai salah

tersebut adalah dengan pengkayaan jenis-jenis tanaman

satu jenis kelompok burung raja udang yaitu Cekakak

yang berfungsi sebagai pakan burung. Ketersediaan

Sungai. Burung ini sering dijumpai bertengger di pohon

pakan yang melimpah dapat mendorong burung untuk

Eucalyptus pellita di hutan kota BP2LHK Banjarbaru.

menetap dan berkembangbiak di area tersebut. Sosialisasi

Makanan burung ini selain ikan dan udang juga serangga-

larangan berburu satwa di hutan kota juga perlu dilakukan

serangga serta vertebrata kecil. Biasanya burung ini akan

mengingat semakin tingginya perburuan burung-burung

membanting-bantingkan mangsa besar pada tenggeran

berkicau untuk dijadikan hewan peliharaan.

Tekukur biasa

Cipoh Jantung

Cabai Jawa
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ARTIKEL

BERBAGAI
JENIS BUAH-BUAHAN
ASLI KALIMANTAN
Oleh : Eko Priyanto dan Melanie Olivia

K

eberadaan hutan tropis tidak hanya dipandang
sebagai fungsi ekologis dan menjaga
keseimbangan ekosistem namun hutan tropis

juga menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang
tidak terbantahkan baik dalam bentuk flora dan fauna.
Jenis flora seperti jenis pohon asli penyusun hutan dengan
diameter yang besar serta tumbuh tinggi merupakan
salah satu bukti kekayaan keanekaragaman hayati hutan

Buah Maritam

Buah Baluan

Buah Dara-dara

Buah Babuku

tropis selain itu banyak juga terdapat jenis tanaman non
pohon yang menambah kekayaan keanekaragaman hayati
yang dikandung hutan tropis. Disisi lain keragaman jenis
fauna juga sangat besar dan beberapa jenis bersifat
endemik. Jenis pohon sebagai kekayaan flora di hutan
tropis ternyata tidak hanya dapat digunakan batangnya
sebagai kayu pertukangan namun juga sebagian besar jenis
tersebut dapat dimanfaatkan hasil buahnya karena dapat
dikonsumsi manusia. Kategori flora ini masuk kelompok
Jenis buah-buahan, pohon buah-buahan juga turut

lain seperti rambutan rambutan garuda (Nephelium

menyusun komposisi hutan tropis Kalimantan dan memiliki

lappaceum) atapun rambutan antalagi (Nephelium

ukuran diameter pohon yang besar, selain itu kayunya

lappaceum). Sebagian besar masyarakat belum mengenal

pun dapat dimanfaatkan sebagai kayu pertukangan baik

buah jenis rambutan tersebut padahal jenis-jenis tersebut

untuk membuat balok maupun papan untuk bangunan

juga memiliki rasa yang tidak kalah dengan jenis yang

rumah. Saat ini memang sebagian jenis buah-buahan

umum dikenal dimasyarakat. contoh lain durian (Durio sp)

tersebut sudah sangat familiar dikenal oleh masyarakat

buah yang sangat digemari masyarakat dan saat musim

umum karena saat musim berbuah banyak diperjualbelikan

berbuah jenis ini mendominasi dan banyak ditawarkan

dan dimanfaatkan oleh masyarakat seperti buah durian,

dipasar mulai dari pasar tradisional sampai pasar modern

manggis, langsat dan masih banyak lagi, namun ternyata

bahkan seringkali terdapat pasar musiman dimana psar ini

masih banyak lagi jenis buah-buahan yang tumbuh dihutan

hanya ada saat musim panen buah durian saja, sementara

tropis dan belum banyak dikenal oleh masyarakat, hanya

itu ada jenis lain dari kelompok durian yang belum

sebagian masyarakat saja yang telah mengetahuinya

familiar dikenal masyarakat sperti buah lahung (Durio

khususnya masyarakat sekitar hutan. Oleh sebab itu

dulcis) dan karantungan (Durio sp). Publikasi melalui

dalam tulisan ini memberikan informasi beberapa jenis

edukasi pengenalan jenis buah lokal merupakan salah

buah-buhan asli Kalimantan.

satu tindakan untuk mejaga klestarian jenis buah lokal

Seperti contoh buah maritam (Nephelium ramboutan-

dengan tujuan masyarakat turut membantu menjaga

ake), baluan, dara-dara dan babuku ( Dimocarpus longan

kelestarian jenis buah-buahan tersebut. Berikut beberapa

sp malesianus) masyarakat lebih familiar dengan jenis

jenis buah lokal asli Kalimantan.
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No

Manfaat buah-buahan ini tidak hanya dimanfaatkan

Nama Latin

Nama Lokal

buahnya saja untuk dikonsumsi, namun kearifanlokal

1

Maritam

Nephelium ramboutan-ake

masyarakat beberapa jenis buah-buah tersebut dapat

2

Baluan

Nephelium sp

diolah menjadi kuliner sayuran yang dapat dikonsumsi

3

Dara-dara

Nephelium sp

selain itu juga beberapa jenis buah-buahan ini bisa juga

4

Babuku

Dimocarpus longan sp malesianus

menjadi obat herbal. Begitu besar manfaat buah-buahan

5

Lahung

Durio dulcis

6

Luying

Scutinanthe brunnea

7

Kapul

Baccaurea macrocarpa

8

Kalangkala

Litsea garciae

9

Gitaan

Willughbeia angustifolia

10

Kumbayau

Dacryodes rostrata

11

Kulidang

Artocarpus lanceifolius roxb

agar tidak menjadi punah, hal ini dilatarbelakangi jenis

12

Asam Limpaso

Baccaurea lanceolata

buah-buahan mulai terancam keberadaannya selain karena

13

Pilajau

Pentaspadon motley

tidak dibudidayakan keberadaannya di tempat tumbuhnya

14

Patikala

Etlingera elatior

terancam dengan dimanfaatkan batang pohonnya sebagai

15

Kungkuni

Baccaurea angulata

kayu sehingga ditebang. Saat ini upaya budidaya hanya

16

Kusit

Baccaurea sp

17

Langsat

Lansium sp

18

Pisang Nyaro

Musa sp

19

Ramania

Bouea macrophylla

20

Kecapi

Sandoricum koetjape

21

Siwau

Naphelium sp

22

Ulur-ulur

Rhizanthes lowii

tentu menambah nilai ekonomi dan manfaat oleh sebab
itu perlu terus dijaga kelestarian jenisnya.
Pentingnya untuk tetap menjaga keberadaan dan
kelestarian jenis dari buah-buahan asli Kalimantan
dalam berbagai kegiatan konservasi baik bersifat in situ
maupun ex situ bertujuan untuk tetap menjaga kekayaan
keanekaragaman hayati khususnya dari jenis buah-buahan

terbatas pada jenis buah-buahan yang banyak dan
telah dikenal masyarakat secara umum seperti durian,
rambutan, mangga, cempedak serta beberapa jenis lainnya
sedangkan masih banyak lagi jenis buah asli Kalimantan
yang memerlukan upaya konservasi agar dimasa depan
jenis buah-buahan ini tidak hanya berdasarkan cerita
namun masih dapat dilihit dan dinikmati rasanya karena
upaya menjaga kelestarian telah dilakukan.

Buah Asam Limpaso

Buah Akar Sait

Buah Pilajau

Buah Patikala

Buah Kumbayau

Buah Kusit

Buah Gitaan

Buah Ulur-ulur

Buah Jajing

Buah Rarawa

Sumber Foto :

Festival
Buah
Marajai
Buah Silulung

Buah Pisang Nyaro

Buah Sungsum

Buah Tapus
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ARTIKEL

SAATNYA GANTI
WADAH BIBIT,

BUKAN
BERBAHAN

PLASTIK

Oleh : Purwanto Budi Santosa dan Budi Hermawan

hutan / rehabilitasi dilakukan, disisi lain sampah plastik
bekas kegiatan penanaman mencemari lahan.
PLASTIK DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Plastik terbuat dari minyak bumi yang dipanaskan
dan dengan mengubah molekul minyak tersebut menjadi
polimer termoplastik. Proses pembuatan plastik terjadi
melalui tempaan rantai karbon-karbon yang kuat yang sulit
untuk dihancurkan sehingga membutuhkan energi besar
untuk dapat melakukannya. Alam tidak dapat melakukan
pekerjaan itu secara alami. Bahkan menurut geokimiawan
organik dari Stanford University, Kenneth Peters, alam
tidak pernah membuat hal semacam itu, sehingga tidak
ada organisme di muka bumi yang dipersiapkan untuk
menangani masalah plastik (Azanella, 2018)
Polybag merupakan bahan yang terbuat dari

POLYBAG DAN PERMASALAHANNYA

plastik polietilena dan digunakan untuk wadah bibit

Polybag atau Growbag adalah plastik yang diisi

tanaman dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan.

dengan media tumbuh dan digunakan untuk menanam

Plolybag terbuat dari bahan polyetilen dengan ketebalan

bibit tanaman. Polybag ini pertama kali diproduksi pada

bermacam-macam, antara 0,001 – 00,5 mm. Namun kini,

1970-an (Wikipedia,). Pada mulanya penyediaan bibit

banyak masalah akibat limbah produk dari plastik karena

tanaman masih menggunakan wadah
dari keranjang bambu, pelepah pisang,
dll, namun semakin meningkatnya
jumlah kebutuhan bibit tanaman, maka
kebutuhan wadahpun juga semakin
meningkat (Yuniari et.al., 1992). Untuk
memenuhi kebutuhan penyediaan
bibit dalam skala besar untuk industri
perkebunan, pertanian dan kehutanan,
maka berkembanglah wadah media bibit
dari plastik atau dikenal sebagai polybag.
Kebutuhan akan polybag semakin besar,
sebagai gambaran untuk penanaman 1
hektar dengan jarak 3x3 meter, diperlukan
1100 polybag. Lahan di kritis pada tahun
tahun 2018 sebesar 14 juta hektar atau
diperlukan setidaknya 15.000 juta polybag.
Jika 1 kg polybag berisi 1000 lembar,
maka diperlukan maka diperlukan 1500
ton. Jika 1 kontainer ukuran 200 feet
berisi 22 ton, maka untuk menampung
polybag tersebut diperlukan 68 kontainer.
Bayangkan jika sebanyak tumpukan 68 kontainer sampah

plastik sulit terurai di dalam tanah. Perlu waktu sekitar

plastik polybag bekas penanaman masuk ke lahan hutan.

seratus tahun plastik itu untuk dapat terurai. Seperti

Jika tidak ditangani dengan baik, masalah sampah

disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,

polybag bekas penanaman ini menambah permasalahan

Luhut B. Pandjaitan bahwa Indonesia merupakan salah

pencemaran lahan. Fenomena ini menjadi ironi, ketika

satu negara penghasil sampah plastik di laut terbesar ke-2

di satu sisi penanaman dalam rangka pemulihan lahan

di dunia setelah China. Indonesia menghasilkan 2.400 ton
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PINANG BERBALUT PLASTIK.
Sebelum sebesar ini, pohon ini dipersiapkan di
persemenaian berupa bibit yang masih kecil, kira-kira
tinggi 1 meter ditanam di polybag. Pinang kecil masih
mendapatkan makan dari dalam media tanah yang
berada di polybag. Waktu berlalu, dan pohon pinangpun
tumbuh menjadi besar, akarnya terus mencari makan
untuk pertumbuhannya. Ketika suatu ketika akarnya bisa
menembus polybag dan menjangkau tanah dbawahnya,
akarnya semakin berkembang dan pohon pinang pun
tumbuh menjadi semakin besar. Dan kini, bibit pinang
yang kecil sudah menjadi pohon dengan tinggi 10 meter.
Usianya pun bisa jadi diatas 10 tahun. Namun ironi,
polybag pembugkus media ketika pinang menjadi bibit
masih utuh dan kuat melilit tubuhnya. Plastik polybag
tidak lapuk. Dulu plastik polybag adalah teman, tapi
sekarang adalah musuh bagi pohon pinang, karena
semakin bertambah besar diameter pohon pinang,
semakin merasa sesak dan sakit terbelit plastik polybag.
Entah sampai kapan.
#PLASTIC IS THE REAL KILLER

sampah plastik yang terbuang ke laut setiap detik, 8 juta

Purun memiliki kemampuan digunakan sebagai bahan

ton sampah plastik setiap tahun ke laut (Saepulloh, 2019).

kerajinan karena sifatnya yang awet dengan kandungan
lignin sebanyak 26.4% dan kandungan selulosa sebanyak

BERALIH KEMBALI KE WADAH YANG ORGANIK

32.62%. Di Provinsi Kalsel daerah yang memproduksi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

ayaman purun antara lain Desa Sungai Kali, Kec. Barambai,

Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup

Kab. Barito Kuala; Kec. Anjir Serapat, Kab. Kapuas, dan

dan Kehutanan telah merumuskan strategi dan kebijakan

kampung purun, kota Banjarbaru (Junaidah, 2018),

dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh

kabupaten Tabalong, Tapin dan Tanah Laut.

pemangku kepentingan terutama pelibatan pemerintah

Balai Litbang LHK Banjarbaru bekerjasama dengan

daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pusat Litbang Hutan, Bogor telah mulai menggunakan

Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah ini tertuang

anyaman purun sebagai pengganti polybag plastik.

dalam Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2017 tentang

Digunakannya purun sebagai wadah sapih bibit karena

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah

selain ramah lingkungan, juga dapat memberikan

(Jakstranas) dengan target pengelolaan sampah sebesar

pendapatan tambahan bagi pengerajin purun. Untuk

100 persen pada tahun 2025, dengan upaya pengurangan

keperluan penanaman 1 Hektar, setidaknya pengrajin

sampah sebesar 30 persen dan upaya penanganan sampah

mendapatkan Rp. 2.000.000,- dari pembuatan anyaman

sebesar 70 persen (Embu, 2019).

wadah bibit purun ini. Wadah purun ini juga cukup awet.

Dalam rangka mendukung program tersebut, sudah
saatnya di sektor kehutanan khususnya dan sektor lainnya
seperti pertanian, perkebunan melakukan upaya radiikal
dalam mengurangi sampah plastik polybag.

Penggunaan selama di persemaian, wadah bibit purun
ini dapat cukup awet sampai 5 – 6 bulan.
Penggunaan bahan organik berupa purun ini adalah
menjadi bagian saja dari kegiatan restorasi lahan yang

Salah satu alternatif pengganti wadah bibit menggunakan

akan dilakukan. Untuk rehabilitasi lagan rawa gambut

anyaman dari bahan purun tikus. Purun tikus (Eleocharis dulcis)

yang notabene adalah lahan organik perlu dilakukan

adalah tumbuhan tumbuhan liar yang dapat beradaptasi

dengan cara–cara yang organik juga. Sejak dari pembuatan

dengan baik pada lahan rawa pasang surut sulfat masam

bibit, dilakukan aplikasi mikoriza untuk meningkatkan

dan rawa gambut. Purun yang terkadang dipandang sebagai

pertumbuhan dan mempersenjatai bibit pada lingkungan

gulma, tumbuh pada areal yang tegenang air di daerah

yang ekstrim. Mikoriza adalah asosiasi fungi dengan

terbuka. Di daerah rawa Kalimatan Selatan dan Kalimantan

perakaran tanaman. Bibit yang sudah dilakukan aplikasi dan

Tengah yang tergenang air ditumbuhi hamparan purun.

terinfeksi mikoriza pada perakarannya, akan meningkatkan
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Tri Wira Yuwati, S.Hut., M.Sc dan tim peneliti mikroba
pada Balai Litbang LHK Banjarbaru telah beberapa tahun
telah melakukan penelitian mikoriza di lahan gambut
dan telah menghasilkan produk pupuk mikoriza Endop
Peat dan Myco Peat. Sebagai bentuk desiminasi hasil
penelitian terkait mikoriza, telah dilakukan beberapa
kali pendampingan mahasiswa magang dari jurusan
MIPA ULM, pembibingan skripsi dan telah beberapa
kali dilakukan pemberian materi terkait mikoriza kepada
mahasiwa Fakultas Kehutanan yang sedang melakukan
praktek lapangan. Pelatihan cara aplikasi mikoriza juga
dilakukan terhadap siswa SMK Pertanian Banjarbaru
dan Staf UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan, DInas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan
Pemanfaatan Purun tikus untuk pot tanaman

Juli 2019 lalu.
Dari penelitian, penerapan, dan desiminasi hasil

serapan air dan hara dari dalam tanah. Mikoriza juga

penelitian yang telah dilakukan diharapkan penerapan

berungsi sebagai penghalang biologis terhadap patogen

penggunaan wadah sapih bibit tanpa kantong plastik dan

akar. Mikoriza juga meningkatkan daya tahan tanaman

cara pembibitan organik dengan aplikasi mikoriza dapat

terhadap kekeringan dan meningkatkan serapan Phospor

semakin luas diterapkan. Saatnya upaya pengurangan

pada tanaman. Beberapa hasil penelitian menunjukkan

sampah plastik juga dimulai dari sektor pembibitan dan

bahwa pemberian mikoriza dapat meningkatkan

penanaman, supaya hutan kita sehat kembali tanpa

pertumbuhan tanaman, bahkan pada restorasi lahan

sampah plastik.

rawa gambut sekalipun. (Turjaman et al., 2011).

Proses penelitian tentang
mikoriza yang digunakan
untuk proses pembibitan
tanaman untuk meningkatkan
pertumbuhan dan
mempersenjatai bibit pada
lingkungan yang ekstrim.
Mikoriza juga dapat
meningkatkan pertumbuhan
tanaman, bahkan pada restorasi
lahan rawa gambut sekalipun.
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Penggunaan pot dari bahan organik pada bibit tanaman

Saatnya upaya
pengurangan
sampah plastik
juga dimulai
dari sektor
pembibitan dan
penanaman,
supaya hutan
kita sehat
kembali tanpa
sampah plastik."

Produk pupuk Mikoriza untuk bibit tanaman
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RUBRIK KHUSUS

BEKANTAN

GOES
GLOBAL
M

impi besar Amalia Rezeki bersama timnya di

tinggi di luar negeri yang telah menjalin kerjasama dengan

Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI)

SBI", jelas Amalia Rezeki ketua SBI.

yang dicanangkan oleh Prof. Dr. H. Sutarto

Perjuangan SBI untuk menjadikan Kalsel sebagai

Hadi, M.Si.,M.Sc, Rektor Universitas Lambung Mangkurat

pusat riset, konservasi dan ekowisata bekantan di dunia

(ULM) yang juga pembina SBI ini pada peringatan hari

mulai dirasakan. Baru-baru ini Amalia Rezeki diundang

bekantan tahun lalu, "Bekantan Dari Banua Untuk Dunia"

ke Australia untuk beberapa kegiatan seperti Konferensi

sepertinya mulai terlihat capaiannya.

Internasional, workshop dan mengisi kuliah umum di

Amalia Rezeki founder Yayasan Sahabat Bekantan

salah satu perguruan tinggi terkemuka di negeri kangguru

Indonesia (SBI), setelah berbicara di forum global Konferensi

tersebut, yaitu University Of New Castle dengan tema"

Internasional tentang lingkungan dan memberi kuliah

Selamatkan Bekantan - Selamatkan Peradaban Manusia".

umum, di University of New Castle (UON) - Australia pada

Disisi lain SBI telah membangun kerjasama dengan

bulan Juni 2019 lalu, kemudian di pertengahan Agustus 2019

beberapa perguruan tinggi di luar negeri, bersama Universitas

ia bertolak ke Finlandia dan Estonia di Eropa Utara untuk

Lambung Mangkurat dalam bidang riset ekosistem lahan

berbicara tentang konservasi bekantan dan pembangunan

basahnya yang merupakan habitat bekantan. SBI yang

pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

juga mitra binaan BKSDA Kalsel dibidang konservasi

Kedatangan Amel sapaan akrab Amalia Rezeki dosen

mengembangkan kegiatan wisata minat khusus, melalui

pendidikan biologi Universitas Lambung Mangkurat ( ULM

Summer Course dan internship serta volunteer konservasi.

) ini ke Estonia atas undangan Kedutaan Besar RI Finlandia

"Summer Course, Internship dan Volunteer adalah

dan Estonia dalam rangka Asean Day dan Indonesian

merupakan program utama kami dalam turut mendukung

Independent Day. "Saya ke Finlandia dan Estonia diundang

pemerintah di bidang pembangunan pariwisata

KBRI untuk berbicara di forum diplomatik dan bisnis tentang

berkelanjutan serta menunjang devisa negara", ujar Amalia

Ecotourism and Wildlife Conservation of South Kalimantan.

Rezeki yang juga peraih perempuan inspiratif She Can

"Kami sangat bersyukur atas capaian ini, perhatian

Awards dibidang pelestari lingkungan penyelamat bekantan.

dunia terhadap konservasi bekantan mulai dirasakan.

Untuk kegiatan Summer Course dan Internship

Antusias masyarakat dunia, khususnya melalui perguruan

sudah berlangsung sejak tanggal 5 juli 2018 dan saat

tinggi sudah timbul, sehingga ada beberapa perguruan

ini ada beberapa mahasiswa dari Australia sedang
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Menurut Amalia Rezeki dua negara yang dia kunjungi
terakhir, sangat peduli terhadap lingkungan. Terutama
Finlandia yang antusias menyimak paparan konservasi
Bekantan.

Amalia Rezeki memberikan Kuliah Umum di UON Australia

Business Forum for Tourism Indonesia - Estonia

mengikuti program Internship di Bekantan Resceu Center
di Banjarmasin dan Bekantan Research Center di Pulau
Curiak - Kabupaten Barito Kuala.
Untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan,
khususnya ekowisata bekantan, Amalia Rezeki kembali
bertolak ke Finlandia pada pertengahan bulan Agustus
2019 tadi. Dosen Pendidikan Biologi Universitas Lambung
Mangkurat Ini kembali membawa misi pelestarian bekantan
dan wisata minat khusus yang saat ini sedang tren di

Kegiatan presentasi dan promosi ekowisata konservasi
bekantan di Eropa Utara

dunia wisata Internasional.
Amalia Rezeki menghadiri business forum di Estonia.
Tepatnya di Kota Tallin. Di Nordic Hotel ia bertemu konselor
dan beberapa asosiasi pariwisata negara tersebut. Termasuk
juga para jurnalis. Dalam momentum itu, Amalia Rezeki, diberi
kesempatan bicara. Dia memaparkan soal Ecotourism and
Wildlife Conservation of South Kalimantan. Keberangkatan
Amalia Rezeki didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat.
"Usai menjadi narasaumber di forum tersebut,
alhamdulillah direspons positif. Insyaallah ada feedback.
Nanti ada kegiatan summercourse dari mahasiswa
Finlandia seperti yang selalu dilakukan mahasiswa
Newcastle Aussie," katanya.
Itulah sekilas tentang perjalanan Amalia Rezeki
kebeberapa negara Australia, Finlandia dan Estonia,

Kegiatan Presentasi paper mangrove rambai (Sonneratia
caseolaris) di Konferensi Internasional Australia

dalam rangka membawa misi " Bekantan Goes Global ".
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K I L A S B E R I TA

Walikota Banjarbaru Resmikan Rusa Sambar
Edupark Balai Litbang LHK Banjarbaru

Walikota Banjarbaru, H. Nadjmi Adhani meresmikan Rusa
Sambar Edupark Balai Litbang LHK Banjarbaru dalam acara “Launching
Edupark Balai Litbang LHK Banjarbaru, Kamis, 10 Oktober 2019.
Nadjmi Adhani sangat menyambut baik hadirnya edupark,
sebagai sarana edukasi dan menambah destinasi wisata di Banjarbaru.
Kepala BP2LHK Banjarbaru, Ir. Tjuk Sasmito Hadi menjelaskan bahwa,
rusa yang ditangkarkan di Edupark ini merupakan rusa asli dari
Indonesia khususnya Kalimantan. Walau jumlahnya hanya sedikit,
yaitu satu jantan dan satu betina, namun dengan pemeliharaan
dan pengelolaan yang baik harapannya akan terus bertambah
jumlahnya. Edupark rusa sambar ini adalah bentuk program
lingkungan keanekaragaman hayati (Kehati) antara PT. Pertamina
DPPU Syamsudin Noor dan Balai Litbang LHK Banjarbaru
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Edupark Balai Litbang LHK Banjarbaru Kebanjiran Kunjungan

Sejak Rusa Sambar Edupark diresmikan, sudah 10 sekolah di Banjarmasin dan Banjarbaru yang berkunjung untuk
belajar terkait lingkungan hidup dan kehuanan sekaligus melihat langsung rusa sambar. Sekolah yang telah berkunjung
antara lain SDIT Sabilal Muhtadin 170 siswa, TK B Raudhatul Athfal (RA) Ulumul Qur’an (UQ) Al Madani 65 anak,
SDN 3 Guntung Manggis 132 anak, SD IT Robbani Banjarbaru 132 anak, Paud Teratai 24 anak, paud Nirmala 51
anak, Alhidayah 30 anak, , Paud terpadu Assidiqi (60 anak), Paud Banua Cerdas 19 anak, dan Paud Gembira 64 anak.
Di Edupark ini, anak-anak dikenalkan pengetahuan tentang persemaian dan arboretum untuk flora. Tak lupa belajar
tentang kelulut dan rusa untuk pengenalan fauna.
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Tampil Di Tvri Kalteng, Balai Litbang Lhk
Banjarbaru Ajak Masyarakat Olah Lahan
Gambut Tanpa Bakar
Senin, 11 Februari 2019 , Marinus Kristiadi Harun, S.Hut,
M.Si peneliti Muda Balai Litbang LHK Banjarbaru tampil
dalam program Inovasi Petani di TVRI Kalimantan Tengah.
Marinus menjelaskan tentang pengolahan lahan gambut tanpa
bakar. Wawancara telah dilakukan tanggal 4 Februari 2019.
Tim dari TVRI Kalteng langsung menemui Marinus di Desa
Kalampangan, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Marinus mempraktekkan langsung bagaimana pengolahan
lahan gambut tanpa bakar. Jadi lahan yang belum terbuka,
biasanya gulmanya dibakar oleh masyarakat, oleh Marinus
gulma tersebut diolah menjadi media tanam, kompos, pellet
pakan dan pellet energi.
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Kiprah Prof. Ris Acep Akbar Di Kalimantan Selatan
Prof. Riset Acep Akbar menunjukkan kiprahnya sebagai ahli dalam bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan. Ada beberapa kegiatan dimana Acep diminta sebagai pemateri. 10 Oktober 2019 Kantor di Sekda Provinsi
Kalsel , Acep memaparkan Resultante hasil analisis SWOT dalam Rakor untuk pengelolaan kebakaran di Hutan Lindung
(HL) Liang Anggang Kalsel, yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Selain sebagai
pemateri Prof. Ris. Acep Akbar juga didaulat menjadi moderator dalam Forum Group Discussion (FGD) For Preparation
of JICA Verification Survey for Forest and Peatland Fire Project. Forum tersebut merupakan cara untuk menyaring
masukan dari para stakeholder terkait rencana kerjasama antara Shabondama Soap & JICA dengan Balai Litbang
LHK Banjarbaru terkait penerapan teknologi ramah lingkungan berupa busa sabun untuk memadamkan api di lahan
gambut. Keberadaan seorang ahli dalam bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan, karenanya
Prof. Ris Acep Akbar kembali diminta menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi tentang Upaya Mengurangi dampak
kebakaran hutan dan lahan tanggal 24 Oktober 2019 di hotel Dafam Syariah, Banjarbaru, yang diselenggarakan oleh
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar .
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BEKANTAN
STASIUN RISET
PULAU CURIAK

MELAHIRKAN

jelas Zulva Asma Vikra yang juga dikenal sebagai anggota
DPRD Provinsi Kalsel.
Pada awalnya ketika dilakukan penelitian pertama
populasi bekantan ditahun 2014, populasinya hanya 14
individu. Kini dikawasan stasiun riset bekantan terdapat
sekitar 22 individu bekantan, yang terdiri dari dua
kelompok. Kelompok pertama diberi nama alpha dan
kelompok kedua diberi nama bravo.

Kabar gembira bagi Amalia Rezeki ketua Sahabat
Bekantan Indonesia ( SBI ), hari itu bersama timnya saat
patroli kawasan di Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak,
menemukan Juwita bekantan betina muda melahirkan
baby bekantan yang sangat imut dan lucu. Wajahnya
yang masih hitam kebiru-biruan terlihat berada dalam
pelukan Juwita induk betina muda dari kelompok Bravo.
"Kehadiran baby bekantan ini membawa kabar
gembira buat kita semua. Mengingat bekantan merupakan
spesies kunci yang keberadaannya terancam punah
dan maskot provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini
menjadi ikon andalan wisata minat khusus yang sedang
kami kembangkan bersama pemerintah daerah ", ucap
Amalia Rezeki.
Dalam dua tahun ini saja, sudah tiga kali Amalia
menemukan bekantan kawasan stasiun riset melahirkan.
Untuk yang pertama diberi nama Newwie oleh Prof. Tim
Roberts dari University of New Castle Australia yang
berkunjung pada bulan Desember tahun lalu dan yang
kedua diberi nama Memel yang lahir pada April 2019.
Bekantan ketiga, lahir 1 Agustus 2019 ini diberi nama
" Ambar ". Pemberian nama ini diapresiasikan kepada
Agustina Ambar Pertiwi, seorang peneliti muda yang juga
mendedikasikan diri pada pelestarian bekantan, sekaligus
sebagai kepala stasiun riset bekantan.
Zulfa Asma Vikra ketua Forum Konservasi Kalimantan
Selatan, menyambut gembira atas kelahiran anak bekantan
tersebut. " Saya sangat mengapresi kerja keras tim SBI
yang selama ini berupaya menjaga dan melestarikan
bekantan di Kalsel. Kelahiran bekantan di Stasiun Riset
ini tentu membawa kabar gembira bagi kita semua.
Dengan kelahiran bekantan ini semoga bisa membantu
meningkatkan populasi bekantan Indonesia seperti
yang diamanahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI sebesar 10% dalam kurun waktu 5 tahun ",

Balai Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru
Jl. A. Yani Km 28,7 Landasan Ulin
Banjarbaru - Kalimantan Selatan 70721
Phone. (0511) 4707872, Fax. (0511) 4707872
E-mail : admin@foreibanjarbaru.or.id
Website: banjarbaru.litbang.menlhk.go.id

KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENELITI, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
BALAI LITBANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BANJARBARU

