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Mendukung Konservasi Keanekaragaman
Hayati di Kawasan Heart of Borneo
Mengapa Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kawasan Heart of Borneo?
Keanekaragaman hayati sangatlah penting bagi kehidupan manusia, sebagai sumber langsung atau tidak langsung dari
makanan, obat-obatan, energi dan kebutuhan hidup. Perubahan komposisi atau bahkan kepunahan jenis flora dan fauna tertentu
bisa mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem yang mungkin akhirnya akan mengancam kehidupan manusia. Konservasi
keanekaragaman hayati diakui sebagai persoalan global dengan disahkannya Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (UN
Convention on Biological Diversity /CBD) pada KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil (lihat boks).
Kawasan Heart of Borneo (HoB, Jantung Borneo) melingkupi
tiga negara – Brunei, Indonesia dan Malaysia – dan mecakup
kawasan yang luasnya kira-kira 22 juta hektar, 57% di
antaranya terdapat di wilayah Indonesia. HoB sebagian besar
terdiri dari hutan alam yang berdampingan dan dinilai sebagai
salah satu ekosistem yang keanekaragaman hayatinya paling
kaya di dunia, dan menjadi rumah bagi sampai enam persen
keseluruhan keanekaragaman hayati dunia. Kawasan ini juga
memberikan layanan yang sangat penting bagi masyarakat adat
dan pemukiman di seluruh pulau Borneo. Kawasan tersebut
adalah satu dari dua tempat di dunia yang memiliki gajah,
orangutan, badak, dan macan pohon pada suatu wilayah yang
sama. Di antara tahun 1995 dan 2005, setiap bulan rata-rata
tiga spesies baru ditemukan di kawasan tersebut. Perlindungan
lansekap hutan yang bernilai konservasi tinggi dan kaya
karbon adalah strategi penting guna pencapaian tujuan daerah,
nasional, dan global dari konservasi keanekaragaman hayati
dan mitigasi perubahan iklim.
Indonesia adalah salah satu dari 157 negara penanda
tangan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati tahun
1992, yang secara resmi diratifikasi pemerintah Indonesia
melalui UU No. 5 Tahun 1994. Konvensi ini bertujuan untuk
menjamin bahwa keanekaragaman hayati dikonservasi dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan bahwa manfaat
yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dibagi
secara adil dan setara. Pengesahan UU No. 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
empat tahun sebelumnya menyiratkan komitmen pemerintah
Indonesia untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Strategi Kami
FORCLIME melaksanakan program di Kabupaten Kapuas Hulu,
Malinau dan Berau. Pengelolaan kolaboratif adalah alat utama
yang digunakan untuk memperkuat pengelolaan kawasan
konservasi di kawasan HoB. FORCLIME mendukung kelompok
kerja HoB yang bertugas untuk melaksanakan rencana aksi
strategis Indonesia di berbagai tingkatan. Program FORCLIME
mendukung perbaikan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar
kawasan konservasi, dengan menekankan pada pemanfaatan
keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Dukungan ini
diharapkan untuk secara langsung dan tidak langsung meningkatkan keanekaragaman hayati dan habitat hutan di kawasan
HoB untuk jangka panjang.

Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai keragaman
di antara mahluk hidup dari berbagai sumber – daratan,
lautan dan ekosistem perairan lainnya. Ada tiga tingkat
keanekaragaman hayati: keragaman genetik, keragaman
jenis, dan keragaman ekosistem. Definisi ini dipakai dalam
Konvensi Keanekaragaman Hayati.
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Mitra Kami
FORCLIME bekerja bersama dengan Direktorat Jendral
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian
Kehutanan di tingkat nasional. Balai Taman Nasional di empat
taman nasional (Betung Kerihun, Danau Sentarum, Kayan
Mentarang dan Bukit Baka Bukit Raya) dan Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat adalah mitra
utama di tingkat lapangan. Di tingkat pemerintah daerah,
mitra program adalah instansi pemerintah yang terkait di
tingkat provinsi dan kabupaten – termasuk Dinas Kehutanan,
Bappeda, dan Kantor Bupati Kapuas Hulu dan Malinau. Program
ini juga bermitra dengan kelompok masyarakat di sekitar taman
nasional, WWF Indonesia dan LSM lainnya, dan kelompok
kerja HoB yang mengembangkan dan melaksanakan kegiatan
program.

Heart of Borneo Initiative adalah kerjasama lintas negara
di antara Brunei, Malaysia dan Indonesia yang dimulai
pada tahun 2005. Deklarasi HoB ditandatangani di Bali
pada tanggal 12 Februari 2007 oleh menteri terkait dari
ketiga negara. Melalui deklarasi ini, ketiga negara sepakat
untuk mengelola secara bersama keanekaragaman hayati
dan sumber daya alam di kawasan HoB dengan prinsip
konservasi dan kesejahteraan masyarakat, baik secara
sukarela maupun dengan melalui peraturan perundangan
nasional.
Komitmen Indonesia pada Inisiatif ini dijabarkan dalam
Rencana Aksi Strategis Heart of Borneo yang menguraikan
landasan kebijakan, strategi pengelolaan, dan struktur
kelembagaan. Rencana aksi tersebut mencakup kerja
sama antar-kawasan, pengelolaan kawasan konservasi
dan bukan kawasan konservasi, dan mobilisasi sumber
daya.

Kegiatan Kami
Program FORCLIME terlibat dalam kegiatan berikut untuk
mendukung konservasi keanekaragaman hayati di kawasan
HoB:
• Mengembangkan kapasitas untuk pengelolaan efektif taman
nasional dan kawasan konservasi lainnya di kawasan HoB.
• Mendukung pengelolaan kolaboratif dan keterlibatan
masyarakat setempat.
• Memfasilitasi pengembangan rencana pengelolaan dan zonasi
kawasan konservasi dan taman nasional.
• Mendukung pengembangan kelembagaan oleh kelompok kerja
HoB di berbagai tingkatan, dan memperkuat jaringan.
• Meningkatkan kapasitas staf taman nasional dan pemerintah
daerah melalui pelatihan, lokakarya, dan pertukaran
kunjungan.
• Mendukung pengembangan alat, peralatan, dan basis data
untuk persiapan Kegiatan Percontohan (Demonstration Activities /
DA) REDD+ yang terkait dengan taman nasional.
• Mendukung pemanfaatan berkelanjutan hasil hutan bukan
kayu (HHBK) melalui studi rantai perdagangan (value chain ).

Program FORCLIME
Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) dilaksanakan bersama oleh Kementerian Kehutanan, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan
KfW Entwicklungsbank (KfW).

Sehubungan dengan
Rencana Aksi Orangutan
yang dikeluarkann
pemerintah Indonesia,
dengan orang utan sebagai
spesies utama (flagship )
untuk ekosistem hutan
Kalimantan, FORCLIME
juga mendukung kegiatan
konservasi orang utan di
Kalimantan.

Modul kerjasama teknis mempunyai tiga komponen:
Komponen I: Saran Kebijakan, Pengembangan Strategi
dan Pengembangan Kelembagaan
Komponen II: Pelaksanaan Rencana Strategis untuk
Pengelolaan Hutan Lestari
Komponen III: Konservasi Alam dan Pembangunan
Berkelanjutan di Kawasan Heart of Borneo.
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