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Kata Pengantar

Biogeografi merupakan cabang dari biologi yang mempelajari makhluk
hidup dan juga geografi, dalam penyebaran atau distribusi makhluk hidup
di bagian bumi termasuk asal dan cara penyebarannya. Penyebaran makhluk
hidup ini dibedakan atas penyebaran hewan dan juga tumbuhan. Pengetahuan
biogeografi sangat erat kaitannya dengan klimatologi dan juga paleontologi.
Ilmu ini juga mempelajari berbagai keanekaragaman hayati, berdasarkan
ruang dan waktu.
Dalam buku Biogeografi ini dijelaskan secara lengkap tentang biogeografi
tumbuhan, serta evolusi tumbuhan dan hewan; biogeografi hewan, mengenai
lingkungan, dan juga biodiversitas. Semoga buku ini bisa menambah khazanah
pengetahuan pembaca mengenai biogeografi.
Penerbit
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Bab 1

PENGANTAR BIOGEOGRAFI

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP BIOGEOGRAFI
Biogeografi merupakan bidang ilmu yang mempelajari dan menjelaskan
distribusi organisme di seluruh permukaan bumi. Di dunia ini diketahui
terdapat 6 daerah biogeografi untuk hewan, beserta masing-masing daerah
yang memiliki perbedaan dan keseragaman tertentu di dalam kelompokkelompoknya. Daerah biogeografi ini adalah Australia, Oriental, Ethiopia,
Neotropika, Paleartik, dan Neartik. Karena fauna Paleartik dan Neartik
adalah serupa maka kedua daerah biogeografi ini terkadang digabung menjadi
Holartik.
Iklim adalah faktor utama yang dapat menentukan tipe tanah atau spesies
tumbuhan yang ada di daerah tersebut. Sebaliknya, jenis tumbuhan yang ada
dapat menentukan jenis hewan dan mikroorganisme yang menghuni daerah
tersebut. Pada dasarnya, iklim tergantung dari matahari. Matahari tidak hanya
memengaruhi intensitas cahaya yang tersedia untuk proses fotosintesis, tetapi
juga untuk temperatur umumnya.
Komponen iklim lain yang menentukan organisme apa yang dapat
hidup di suatu daerah adalah kelembapan. Kelembapan ini umumnya juga
bergantung pada cahaya matahari dan temperatur. Curah hujan yang banyak
diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pohon-pohon yang besar. Selain
itu, curah hujan yang lebih sedikit membantu komunitas yang didominasi oleh
pohon-pohon pendek, semak belukar, rumput, kaktus, dan juga tumbuhan
gurun lainnya. Semakin tinggi curah hujan dan temperatur (tanah) di suatu
daerah maka semakin banyak jumlah tumbuhan yang didukungnya. Dengan
demikian, iklim adalah salah satu faktor utama terbentuknya daerah-daerah
biogeografi.
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Sumber: https://www.geo.arizona.edu/Antevs/ecol438/walcregn.html

Gambar 1.1 Zona Biogeografi

1.

Australia: Australia Irian, Selandia Baru, dan kepulauan di Samudera
Pasifik. Misalnya, semua Monotremata, marsupialia (mamalia tidak
berplasenta atau mamalia berkantung), rodentia, kelelawar, burung
kasuari, burung cenderawasih, jenis-jenis burung kakaktua, ikan paruparu Australia dan burung kiwi.

2.

Oriental: daerah Asia bagian selatan Pegunungan Himalaya, India, Sri
Lanka, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan
Filipina. Misalnya, siamang, orang utan, gajah, badak, dan burung merak.

3.

Ethiopia: Afrika, Magaskar, dan pulau-pulau sekitar Afrika. Misalnya,
gajah Afrika, gorila, simpanse, badak Afrika, singa, kuda nil, zebra, jerapah,
dan burung unta.

4.

Neotropik: Amerika Selatan dan Tengah, Meksiko, dan Hindia Barat.
Misalnya, armadillo, kelelawar vampir, dan burung kolibri.

5.

Neartik: Amerika Utara dari dataran tinggi Meksiko sampai kawasan
Kutub Utara dan Greenland. Misalnya, kambing gunung, karibon, dan
tikus air.
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6.

Paleartik: Eurasia sebelah selatan ke Himalaya, Afganistan, Iran, dan
Afrika bagian utara dari Gurun Sahara. Misalnya, landak, babi hutan, dan
rusa kecil.

Distribusi organisme dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni sejarah, iklim
masa lalu, bentuk benua-benua dan hubungan ekologis masa lalu hingga masa
sekarang, serta semua interaksi satu sama lainnya. Kompleksitas hubungan ini
menyebabkan para pakar biogeografi untuk memusatkan pada salah satu dari
dua pendekatan utama bidang ilmu ini.
Biogeografi menekankan terutama pada sejarah evolusi (perkembangan)
dari kelompok-kelompok organisme. Dari mana suatu organisme berasal?
Bagaimana mereka menyebar? Bagaimanakah distribusinya pada masa
sekarang dapat menjelaskan kepada kita tentang sejarahnya masa lalu?
Biogeografi membantu kita untuk memusatkan pada interaksi organisme
pada saat ini dengan lingkungan fisik dan interaksi satu sama lainnya, serta
untuk memahami bagaimana hubungan-hubungan ini memengaruhi di mana
spesies dan takson yang lebih luar ditemukan pada masa sekarang.
Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terletak di antara 2 daerah
biogeografi besar, yakni daerah biogeografi Oriental dan daerah biogeografi
Australian. Berdasarkan sejarah asal wilayah nusantara maka beberapa pakar
membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa kawasan. Kawasan-kawasan
tersebut adalah sebagai berikut.
1.

Kawasan Indonesia Barat: meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan
Kalimantan. Hewan-hewannya menyerupai hewan daerah oriental seperti
gajah, harimau, orang utan, dan lain-lain.

2.

Kawasan Indonesia Timur: meliputi Irian Jaya dan sekitarnya.
Hewan-hewannya menyerupai hewan di daerah Australia.

3.

Kawasan Wallacea: meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan
Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Kawasan ini memiliki
hewan-hewan khas (terutama di Pulau Sulawesi) yang tidak sama dengan
hewan Oriental dan hewan Australia. Hewan dalam kawasan ini adalah
anoa, burung macaw, dan kera hitam.
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Flora Malesiana adalah suatu daerah luas yang meliputi Malaysia,
Indonesia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Daerah ini adalah wilayah
bioma hutan hujan tropika yang memiliki beberapa jenis tumbuhan khas.
Misalnya, rotan, jati, cendana, dan kayu hitam. Flora yang ditemukan di daerah
ini umumnya sangat bervariasi, bahkan beberapa tumbuhan mempunyai nilai
ekonomi yang tinggi. Misalnya, jati, meranti, anggrek, rotan, kayu cendana,
dan lain-lain.

B. BEBERAPA BIOMA UTAMA
Pada habitat darat dikenal istilah bioma, yaitu daerah habitat yang meliputi
skala lebih luas. Berikut ini hanya akan dibahas beberapa bioma utama, yakni
sebagai berikut.
1.

Bioma gurun dan setengah gurun.

3.

Bioma hutan tropis.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bioma padang rumput.
Bioma hutan gugur.
Bioma hutan taiga.
Bioma tundra.

Bioma sabana.

Bioma hutan mangrove.
Bioma hutan lumut.

10. Bioma hutan musim.

1. Bioma Gurun dan Setengah Gurun
Bioma gurun dan setengah gurun banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika
Utara, Australia, dan Asia Barat. Ciri-ciri dari bioma ini adalah sebagai berikut.
a.

Curah hujan sangat rendah, +25 cm/tahun.

b.

Kecepatan penguapan air lebih cepat dari presipitasi.

c.

Kelembapan udara sangat rendah.

d.

Perbedaan suhu siang hari dengan malam hari sangat tinggi (siang dapat
mencapai 45ºC dan malam dapat turun sampai 0ºC).
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e.

Tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air.
Lingkungan biotik dari bioma ini adalah sebagai berikut.

a.

Flora dari bioma ini adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan
daerah kering (tumbuhan xerofit).

b.

Fauna dari bioma ini adalah hewan besar yang hidup di gurun.
Pada umumnya, hewan pada
bioma ini adalah yang mampu
menyimpan air misalnya unta.
Sedangkan untuk hewan-
hewan kecil misalnya adalah
kadal, ular, tikus, semut, yang
umumnya hanya aktif hidup
pada pagi hari. Selanjutnya,
pada siang hari yang panas
dan terik mereka hidup pada
Sumber: https://pixabay.com/en/saguaro-cactus-arizona-greenplant-102291/
lubang-lubang.

2. Bioma Padang Rumput

Gambar 1.2 Kaktus adalah Salah Satu
Tumbuhan Xerofit pada Bioma Gurun

Bioma padang rumput ada mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah
beriklim sedang, seperti Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika
Selatan, dan Australia. Ciri-ciri dari bioma ini adalah sebagai berikut.
a.

Curah hujannya berkisar di antara 25–50 cm/tahun. Sedangkan di
beberapa daerah padang rumput, curah hujannya dapat mencapai 100
cm/tahun.

b.

Curah hujan yang relatif rendah turun secara tidak teratur.

c.

Turunnya hujan yang tidak teratur tersebut menyebabkan porositas dan
drainase kurang baik sehingga tumbuh-tumbuhan sulit untuk mengambil
air.
Lingkungan biotik dari bioma ini adalah sebagai berikut.

a.

Flora pada bioma ini adalah yang dapat beradaptasi dengan daerah yang
porositas dan drainasenya kurang baik misalnya rumput. Meskipun ada
Bab 1 | Pengantar Biogeografi ...
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pula tumbuhan lain yang hidup selain rumput, namun karena mereka
merupakan vegetasi yang dominan maka disebut padang rumput. Padang
rumput mempunyai nama yang bermacam-macam, seperti stepa di
Rusia Selatan, puzta di Hongaria, prairi di Amerika Utara, dan pampa di
Argentina.
b.

Fauna pada bioma ini adalah bison dan kuda liar di Amerika, gajah dan
jerapah di Afrika, domba dan kanguru di Australia. Sedangkan fauna jenis
karnivora pada bioma ini adalah singa, srigala, anjing liar, cheetah.

3. Bioma Sabana
Bioma sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh gerombolan
pepohonan. Berdasarkan jenis tumbuhan yang menyusunnya, sabana dapat
dibedakan menjadi dua, yakni sabana murni dan sabana campuran. Sabana
murni adalah jika pohon-pohon yang menyusunnya hanya terdiri dari satu
jenis tumbuhan, sedangkan sabana campuran adalah jika pohon-pohon
penyusunnya terdiri dari berbagai jenis pohon.

4. Bioma Hutan Tropis
Bioma hutan tropis adalah bioma yang mempunyai keanekaragaman jenis
tumbuhan dan hewan yang tertinggi. Bioma ini meliputi daerah aliran sungai
Amazone-Orinaco, Amerika Tengah, sebagian besar daerah Asia Tenggara
dan Papua Nugini, serta lembah Kongo di Afrika.
Ciri-ciri dari bioma ini adalah memiliki curah hujan tinggi, dan merata
sepanjang tahun yakni berkisar antara 200–225 cm/tahun. Selain itu, di daerah
ini matahari bersinar sepanjang tahun, dan dari bulan satu ke bulan yang lain
perubahan suhunya relatif kecil.
Flora pada bioma hutan tropis terdapat ratusan spesies tumbuhan. Pohonpohon utama memiliki ketinggian sekitar 20–40 m, dengan cabang-cabang
berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung atau kanopi. Tumbuhan
khas yang dijumpai adalah liana dan epifit. Liana merupakan tumbuhan yang
menjalar di permukaan hutan contohnya adalah rotan. Epifit merupakan
tumbuhan yang menempel pada batang-batang pohon, dan tidak merugikan
pohon tersebut. Contohnya adalah anggrek dan paku sarang burung.
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Sumber: http://www.kcur.org/post/those-days-when-kansas-prairie-had-more-wine-cred-napa-valley#stream/0

Gambar 1.3 Selain Rotan, Tumbuhan Jenis Liana Pada Bioma Ini Adalah Anggur

Fauna pada bioma ini adalah hewan-hewan yang bersifat diurnal yaitu
hewan yang aktif pada siang hari. Selanjutnya, di daerah bawah kanopi dan
daerah dasar hidup hewan-hewan yang bersifat nokturnal, yaitu hewan yang
aktif pada malam hari misalnya burung hantu, babi hutan, kucing hutan, dan
macan tutul.

5. Hutan Musim
Selain hutan tropis terdapat pula
hutan musim. Ciri tumbuhan yang
membentuk formasi hutan musim
adalah pohon-pohonnya yang tahan
dari kekeringan dan juga terma
suk tumbuhan tropofit. Tumbuh
an tropofit adalah tumbuhan yang
mampu beradaptasi terhadap keada
an kering dan keadaan basah, pada
saat musim kemarau (kering) dan
daunnya meranggas. Sebaliknya,
tumbuhan tropofit ini saat musim
hujan memiliki daun yang lebat.
Hutan musim biasa diberi
nama sesuai dengan tumbuhan yang

Sumber: https://3.bp.blogspot.com/-NZ81G89swck/
VJS2Ea63yqI/AAAAAAAABNE/8ytz7QRtZMQ/s1600/
mahoni.jpg

Gambar 1.4 Pohon Mahoni yang Merupakan
Salah Satu Tumbuhan Tropofit pada Hutan
Musim
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dominan misalnya hutan jati dan hutan angsana. Di Indonesia, hutan musim
dapat ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan fauna
yang banyak ditemukan adalah harimau, rusa, dan babi hutan.

6. Hutan Lumut
Hutan lumut banyak ditemukan di lereng gunung atau pegunungan yang
terletak pada ketinggian di atas batas kondensasi uap air. Disebut hutan lumut
karena vegetasi yang dominan adalah tumbuhan lumut. Lumut yang tumbuh
tidak hanya di pemukaan tanah dan bebatuan, namun lumut pun menutupi
batang-batang pohon berkayu. Jadi, pada hutan lumut, yang tumbuh tidak
hanya lumut saja, melainkan hutan yang banyak pepohonannya yang tertutup
oleh lumut. Sepanjang hari hutan ini hampir selalu hujan karena memiliki
kelembapan yang tinggi dan suhu rendah sehingga menyebabkan timbulnya
embun terus-menerus.

7. Hutan Gugur
Ciri khas bioma hutan gugur yaitu tumbuhannya memiliki daun yang
meranggas sewaktu musim dingin. Bioma ini dapat dijumpai di Amerika
Serikat, Eropa Barat, Asia Timur, dan Chili. Ciri-ciri bioma hutan gugur
adalah sebagai berikut.
a.

Curah hujan merata sepanjang tahun, yakni berkisar 75 – 100 cm/tahun.

b.

Bioma ini memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim
gugur, dan musim semi.

c.

Keanekaragaman jenis tumbuhan lebih rendah daripada bioma hutan
tropis.

Musim panas pada bioma hutan gugur menerima energi radiasi matahari
yang cukup tinggi. Demikian pula dengan presipitasi (curah hujan) dan
kelembapan. Kondisi ini mengakibatkan pohon-pohon tinggi tumbuh dengan
baik, namun cahaya masih dapat menembus ke dasar, karena dedaunan tidak
begitu lebat tumbuhnya.
Konsumen yang ada di daerah ini yaitu burung, serangga, bajing, dan
racoon (hewan sebangsa luwak/musang). Pada saat menjelang musim dingin,
radiasi sinar matahari mulai berkurang dan suhu mulai turun. Tumbuhan mulai
sulit mendapatkan air sehingga daun menjadi merah, cokelat, lalu akhirnya
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gugur sehingga musim itu disebut musim gugur. Pada saat musim dingin,
tumbuhan gundul dan tidak melakukan kegiatan fotosintesis. Beberapa jenis
hewan melakukan hibernasi (tidur pada musim dingin). Ketika menjelang
musim panas, suhu menjadi naik, salju mencair, dan tumbuhan mulai berdaun
kembali (bersemi) sehingga disebut musim semi.

8. Hutan Taiga/Hutan Homogen
Bioma ini umumnya terdapat di daerah antara subtropika dengan daerah
kutub, seperti di daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, Kanada. Ciri-ciri
bioma hutan taiga adalah sebagai berikut.
a.

Perbedaan antara suhu musim panas dan musim dingin cukup tinggi.
Ketika musim panas suhu begitu tinggi, dan pada musim dingin suhu
menjadi sangat rendah.

b.

Pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas yang berlangsung
hingga 6 bulan.

c.

Flora khasnya yaitu pohon berdaun jarum/pohon konifer. Contoh dari
pohon konifer yaitu pinus merkusi (pinus). Keanekaragaman tumbuhan
di bioma taiga adalah rendah, vegetasinya nyaris seragam, dominannya
pohon-pohon konifer sehingga nyaris seragam, dan hutannya disebut
dengan hutan homogen. Tumbuhannya hijau sepanjang tahun meskipun
pada musim dingin dengan suhu sangat rendah.

Sumber: https://pixabay.com/en/pine-pine-trees-trees-1363119/

Gambar 1.5 Pohon Pinus pada Hutan Taiga
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d.

Fauna yang terdapat di daerah ini adalah beruang hitam, ajak, srigala dan
burung-burung yang bermigrasi ke daerah tropis jika musim dingin tiba.
Beberapa jenis hewan seperti tupai dan mamalia kecil lainnya berhibernasi
pada saat musim dingin.

9. Bioma Hutan Tundra
Bioma ini terletak di kawasan lingkungan Kutub Utara sehingga memiliki
iklim kutub. Istilah tundra berarti dataran tanpa pohon, vegetasinya didominasi
oleh lumut dan lumut kerak. Vegetasi lainnya adalah rumput-rumputan dan
sedikit tumbuhan berbunga berukuran kecil. Ciri-ciri dari bioma ini adalah
sebagai berikut.
a.

Mendapat sedikit energi radiasi matahari sehingga musim dingin sangat
panjang, yang dapat berlangsung selama 9 bulan dengan suasana gelap.

b.

Musim panas berlangsung selama 3 bulan, dan pada masa inilah vegetasi
mengalami pertumbuhan.

c.

Fauna khas bioma tundra adalah musko x (bison berhulu tebal) dan
reindeer/caribou (rusa kutub).

10. Bioma Hutan Mangrove
Hutan mangrove umumnya banyak ditemukan di sepanjang pantai yang landai
di daerah tropik dan subtropik. Tumbuhan yang dominan pada bioma ini
adalah pohon mangrove (Rhizophora sp) sehingga nama lainnya adalah hutan
mangrove. Selain pohon mangrove juga ditemukan pohon kayu api (avicennia)
dan pohon bogem (bruguiera). Ciri-ciri dari bioma ini adalah sebagai berikut.
a.

Memiliki kadar garam air dan tanah yang tinggi.

c.

Saat air pasang maka lingkungannya menjadi banjir, dan ketika air surut
maka lingkungannya pun becek dan berlumpur.

b.

Kadar oksigen air dan tanah yang rendah.

Kondisi kadar garam yang tinggi menyebabkan tumbuhan mangrove
ini sulit untuk menyerap air meskipun lingkungan sekitar banyak air. Situasi
ini dikenal dengan nama kekeringan fisiologis. Untuk menyesuaikan dengan
lingkungan tersebut, tumbuhan mangrove mempunyai dedaunan yang tebal
dan kaku. Daun ini berlapiskan kutikula sehingga dapat mencegah terjadinya
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penguapan yang terlalu besar. Untuk menyesuaikan diri dengan kadar oksigen
rendah, tumbuhan mangrove memiliki akar napas yang berfungsi menyerap
oksigen langsung dari udara.
Agar individu baru tidak dihanyutkan oleh arus air karena adanya pasang
naik dan pasang surut terutama pada mangrove maka kita dapati suatu fenomena
yang dikenal dengan nama vivipari. Vivipari adalah berkecambahnya biji selagi
biji masih terdapat dalam buah, belum tanggal dari pohon induknya, dan dapat
membentuk akar yang terkadang dapat mencapai 1 meter panjangnya. Jika
biji yang sudah berkecambah tadi lepas dari pohon induknya maka dengan
akar yang panjang tersebut dapat menancap cukup dalam di dalam lumpur.
Dengan demikian, bijinya tidak akan terganggu dengan arus air yang terjadi
pada gerakan pasang dan surut.
Hutan mangrove di Indonesia terdapat di sepanjang pantai timur Sumatera,
pantai barat dan selatan Kalimantan, dan sepanjang pantai Irian. Sedangkan
di Pulau Jawa, hutan mangrove yang agak luas masih tersisa di sekitar Segara
Anakan dekat Cilacap yang merupakan muara Sungai Citanduy. Jenis-jenis
hewan yang dapat ditemukan dalam lingkungan hutan mangrove yang utama
adalah ikan dan hewan-hewan melata (buaya, biawak), serta burung-burung
yang bersarang di atas pohon-pohon mangrove.

C. PENGELOMPOKAN ORGANISME EKOSISTEM AIR TAWAR
Berdasarkan cara memperoleh makanan atau energi, organisme dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah organisme autotrof, yaitu orga
nisme yang dapat menyintesis makanannya sendiri. Tumbuhan hijau tergolong organisme autotrof, yang memiliki peranan sebagai produsen dalam
ekosistem air tawar. Kelompok kedua adalah organisme fagotrof dan saprotrof,
yang merupakan merupakan konsumen dalam ekosistem air tawar. Fagotrof
adalah pemakan organisme lain, sedangkan saprotrof adalah pemakan sampah
atau sisa organisme lain.
Berdasarkan kebiasaan kehidupan dalam air, organisme air tawar dibeda
kan atas 5 macam berikut ini.
1.

Plankton, yang terdiri dari fitoplankton (plankton tumbuhan) dan zooplankton (plankton hewan), serta merupakan organisme yang gerakannya
pasif dan selalu dipengaruhi oleh arus air.
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2.

Nekton, merupakan organisme yang bergerak aktif berenang. Contohnya
adalah ikan maupun serangga air.

3.

Neston, merupakan organisme yang beristirahat dan mengapung di
permukaan air.

4.

Bentos, yakni organisme yang hidup di dasar perairan.

5.

Perifiton, yakni organisme yang melekat pada suatu substrat (batang, akar,
dan batu-batuan) di perairan.

Berdasarkan fungsinya, organisme air tawar dibedakan menjadi 3 macam
berikut ini.
1.

Produsen: terdiri dari bolongan ganggang, ganggang hijau dan ganggang
biru, dan golongan spermatophyta misalnya eceng gondok, teratai,
kangkung, genger, dan kiambang.

2.

Konsumen: terdiri dari hewan-hewan, serangga, udang, siput, cacing, dan
hewan-hewan lainnya.

3.

Dekomposer/pengurai: yang sebagian besar terdiri atas bakteri dan
mikroba lain.

Berdasarkan intensitas cahaya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi 3
daerah, yaitu sebagai berikut.
1.

Daerah litoral: daerah air dangkal, sinar matahari dapat menembus
sampai dasar perairan organisme daerah litoral adalah tumbuhan yang
berakar, udang, cacing dan fitoplankton.

2.

Daerah limnetik: daerah terbuka yang masih dapat ditembus oleh cahaya
matahari. Organisme daerah ini adalah plankton, neston dan nekton.

3.

Daerah profundal: daerah dasar perairan tawar yang dalam sehingga sinar
matahari tidak dapat menembusnya. Produsen sudah tidak ditemukan
lagi.
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Gambar 1.6 Daerah Ekosistem Air Tawar

D. PENGELOMPOKAN ORGANISME EKOSISTEM AIR LAUT
Ekosistem air laut luasnya lebih dari 2/3 permukaan bumi (+70 %). Karena
luasnya dan potensinya sangat besar maka ekosistem laut menjadi perhatian
orang banyak. Hal itu khususnya yang berkaitan dengan Revolusi Biru.
Ciri-ciri dari ekosistem air laut adalah memiliki kadar mineral yang tinggi,
ion terbanyak ialah Cl`(55%), namun kadar garam di laut bervariasi, ada yang
tinggi (seperti di daerah tropika) dan ada yang rendah (di laut beriklim dingin).
Selain itu, ekosistem air laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca.
Pembagian daerah ekosistem air laut adalah sebagai berikut.
1.

Daerah Litoral/Daerah Pasang Surut

Daerah litoral yaitu daerah yang langsung berbatasan dengan darat. Radiasi
matahari, variasi temperatur, dan salinitas mempunyai pengaruh yang lebih
berarti untuk daerah ini dibandingkan dengan daerah laut lainnya. Biota yang
hidup di daerah ini antara lain: ganggang yang hidup sebagai bentos, teripang,
binatang laut, udang, kepiting, cacing laut.
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2.

Daerah Neritik

Daerah neritik adalah daerah laut dangkal. Daerah ini masih dapat ditembus
cahaya sampai ke dasar. Kedalaman daerah ini dapat mencapai 200 m. Biota
yang hidup di daerah ini adalah plankton, nekton, neston, dan bentos.
3.

Daerah Batial atau Daerah Remang-Remang

Daerah ini memiliki kedalaman antara 200–2000 m. Pada kedalaman itu
sudah tidak ada produsen. Hewannya berupa nekton.
4.

Daerah Abisal

Daerah abisal adalah daerah laut yang kedalamannya lebih dari 2000 m.
Daerah ini gelap sepanjang masa, dan tidak terdapat produsen.
neritic pelagic
inner
shell outer
shell
bathyal

sealevel

Oceanic pelagic

Pelagic

Benthic
abyssal

6.000 m

hadal

12.000 m

Sumber: http://www.marinebio.net/marinescience/01intro/woclass.htm

Gambar 1.7 Daerah Ekosistem Air Laut

Berdasarkan intensitas cahayanya, ekosistem laut dibedakan menjadi 3
bagian berikut.
1.

Daerah fotik yaitu daerah laut yang masih dapat ditembus cahaya
matahari. Kedalaman maksimumnya adalah 200 m.

2.

Daerah twilight, yaitu daerah remang-remang, dan tidak efektif untuk
kegiatan fotosintesis. Kedalaman antara 200–2000 m.
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3.

Daerah afotik, yaitu daerah yang tidak tembus cahaya matahari. Jadi
begitu gelap sepanjang masa.

Menurut fungsinya, komponen biotik ekosistem laut dapat dibedakan
menjadi berikut ini.
1.

Produsen, yang terdiri atas fitoplankton dan ganggang laut lainnya.

2.

Konsumen, yang terdiri atas berbagai jenis hewan. Hampir semua filum
hewan ditemukan di dalam ekosistem laut.

3.

Zooplankton: terdiri atas bakteri dan hewan-hewan pemakan bangkai
atau sampah.

Pada ekosistem laut dalam, daerah batial dan abisal merupakan daerah
gelap sepanjang masa. Di daerah tersebut tidak berlangsung kegiatan
fotosintesis sehingga tidak ada produsen dan yang ditemukan hanya konsumen
dan dekompos saja. Ekosistem laut dalam merupakan suatu ekosistem yang
tidak lengkap. Pada hewan dan tumbuhan tingkat rendah tekanan osmosisnya
kurang lebih sama dengan tekanan osmosis air laut sehingga tidak terlalu
mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Akan tetapi, bagaimanakah dengan
hewan tingkat tinggi, seperti ikan yang mempunyai tekanan osmosis jauh
lebih rendah daripada tekanan osmosis air laut. Cara ikan beradaptasi dengan
kondisi seperti itu adalah sebagai berikut.
1.

Hanya minum.

2.

Air masuk ke jaringan secara osmosis melalui usus.

3.

Sedikit mengeluarkan urine.

4.

Pengeluaran air terjadi secara osmosis.

5.

garam-garam dikeluarkan secara aktif melalui insang.

E. PENGELOMPOKAN ORGANISME EKOSISTEM PANTAI
Daerah pantai adalah daerah perbatasan antara ekosistem laut dan ekosistem
darat. Hempasan gelombang dan hembusan angin menyebabkan pasir dari
pantai membentuk gundukan ke arah darat. Setelah gundukan pasir itu
biasanya terdapat hutan yang dinamakan hutan pantai. Tumbuhan di hutan
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pantai cukup beragam. Tumbuhan tersebut bergerombol membentuk unitunit tertentu berdasarkan habitatnya.
Suatu unit vegetasi yang terbentuk karena habitatnya dinamakan formasi.
Setiap formasi diberi nama sesuai dengan spesies tumbuhan yang paling
dominan. Berdasarkan susunan vegetasinya, ekosistem hutan pantai dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
1.

Formasi Pres-Caprae. Tumbuhan yang dominan pada formasi ini adalah
Ipomeea pres-caprae, tumbuhan lainnya adalah Vigna, Spinifex littoreus
(rumput angin), Canavalia maritime, Euphorbia atoto, Pandanus tectorius
(pandan), Crinum asiaticum (bakung), dan Scaevola frutescens (babakoan).

2.

Formasi Baringtonia. Vegetasi dominan pada formasi ini adalah pohon
Baringtonia (butun), tumbuhan lainnya adalah Callophylum inophylum
(nyamplung), Erythrina, Hernandia, Hibiscus tiliaceus (waru laut), dan
Terminalia catapa (ketapang).

Di daerah pasang surut sendiri dapat terbentuk hutan, yaitu hutan
mangrove. Hutan mangrove umumnya sangat sulit ditempuh manusia karena
banyaknya akar dan dasarnya terdiri dari lumpur.
Rusaknya ekosistem pada suatu wilayah sangatlah berpengaruh terhadap
keberadaan spesies yang ada, sebelum adanya kegiatan eksploitasi oleh manusia
terhadap sumber daya yang ada. Misalnya, di daerah kawasan hutan gambut
di Kalimantan Selatan tepatnya pada kawasan sekitar jalan rute Banjarbaru–
Banjarmasin banyak ditemui alih fungsi lahan. Dahulunya lahan tersebut di
gunakan sebagai lahan produktif yang digunakan oleh petani untuk melakukan
kegiatan bercocok tanam, dan saat ini berubah menjadi areal perumahan dan
ruko–ruko di sepanjang jalan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk
mengatasi hal tersebut misalnya mencegah perluasan pembangunan pada areal
yang produktif, serta perlu adanya pembentukan Perda di wilayah tersebut yang
berisi himbauan untuk mengalihfungsikan lahan. Dengan adanya Perda atau
norma dari adat maka keanekaragaman hayati di kawasan tersebut diharapkan
dapat terjaga kelangsungan hidupnya sehingga tidak terjadi kepunahan.
Dikutip dari sumber Media Indonesia (23/06/11) kondisi hutan di kawasan
Kalimantan berkurang hingga mencapai 60 persen dan hampir mencapai
866.697. Saat ini dalam keadaan rusak parah. Badan Lingkungan Hidup
Kalimantan Selatan, Rachmadi Kuradi mengatakan hal itu pada kegiatan
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peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan PT Adaro
Indonesia di lokasi Bumi Perkemahan Lasung Batu, Kecamatan Paringin,
Kabupaten Balangan, Rabu (22/6/11). Berdasarkan hasil penelitian melalui
satelit rupa bumi, data itulah yang kami dapat bahwa Kalsel telah mengalami
pengurangan wilayah hutan,” ujarnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-11/2009, disebutkan luas hutan di Kalsel
1.566.697 hektare dan kini masih dalam keadaan baik hanya tersisa 700.000
hektare.
Kerusakan hutan di Kalsel akibat lima hal yang salah satunya adanya
aktivitas pertambangan batu bara. “Termasuk pembangunan pelabuhan khusus
batu bara dan masih maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging,”
katanya. Selain itu, konversi lahan untuk pemukiman dan perkebunan, serta
kebakaran hutan dan lahan juga menjadi penyebab kerusakan dan pengurangan
kawasan hutan di Kalsel. Pembukaan lahan oleh berbagai aktivitas tadi ternyata
tidak diimbangi dengan penutupan kembali sehingga rentan menyebabkan
bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa adanya penurunan
luas wilayah hutan oleh aktivitas eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan
batu bara. Hal ini secara tidak langsung dapat mengganggu keberadaan
atau bahkan dapat menyebabkan kepunahan pada beberapa jenis spesies
yang ada. Ekosistem tempat hidup spesies kini telah beralih fungsi menjadi
pertambangan. Coba kita bayangkan perbedaan yang terjadi antara sebelum
dan sesudah dilakukannya eksploitasi pada suatu kawasan hutan. Kita pasti
dapat memperkirakan sebelum di lakukan eksploitasi masih banyak kita temui
berbagai jenis orang hutan, tanaman endemik Kalimantan, dan berbagai jenis
pepohonan yang tumbuh rimbun. Akan tetapi, setelah dilakukan eksploitasi
dapat kita jumpai lahan yang dulunya indah untuk di pandang mata kini sudah
berubah 360 derajat. Kawasan tersebut biasa meninggalkan lubang bekas
galian batu bara yang bisa mencapai sampai 100 meter lebih, dan banyaknya
genangan air yang memiliki kandungan racun berbahaya bagi kelangsungan
hidup. Parahnya lagi keadaan tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak dilakukan
sebuah upaya untuk melakukan konservasi. Setelah melakukan eksploitasi
biasanya perusahaan langsung pergi begitu saja, tanpa memperhatikan dampak
yang diakibatkan dari aktivitas yang dilakukannya.
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Dampak lain dapat ditimbulkan akibat dari kegiatan manusia yang tidak
ramah lingkungan, dengan tidak memperhatikan keberadaan flora dan fauna
yang ada pada wilayah tersebut. Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan
banyak ditemui hutan lindung yang mengalami pembabatan secara massal atau
sering disebut dengan istilah illegal logging. Hal ini menyebabkan beberapa
flora dan fauna endemik yang ada pada wilayah tersebut mulai menghilang
misalnya orang utan. Sekarang ini menurut beberapa survei yang dilakukan
oleh para peneliti flora dan fauna Indonesia menyatakan bahwa keberadaan
orang utan setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan
adanya konservasi dan eksploitasi lahan secara besar–besaran yang dilakukan
oleh perusahaan yang kurang bertanggung jawab. Pada umumnya, hutan
yang dibabat dialihfungsikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dan
pertambangan batu bara.
Negeri kita ini dahulu dapat dikatakan gemah ripah loh jinawi, namun
kini keberadaannya berubah drastis karena keserakahan dari manusia. Mereka
secara semena-mena mengambil dan memanfaatkan sumber daya yang ada
secara besar-besaran. Parahnya yang melakukan kegiatan ekploitasi lahan
adalah sebagian besar warga asing yang menginvestasikan modalnya di
Indonesia. Sedangkan warga pribumi hanya berperan sebagai buruh saja.
Tidak hanya itu, adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan kerja sama tersebut
yaitu memberikan sebuah hadiah yang sangat istimewa kepada bangsa ini,
yaitu berupa kerusakan lingkungan hidup yang ada di negara tercinta kita ini.
Semakin lama hal ini akan membawa bencana bagi generasi penerus negeri
ini, yaitu anak cucu kita kelak.
Untuk mencegah dan menanggulangi agar hal tersebut tidak terjadi maka
perlu diadakan kerja sama antara pemerintah dengan para pelaku lapangan
(perusahaan yang melakukan eksploitasi alam), yang secara tidak langsung
dapat mengakibatkan kerusakan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.
Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah rusaknya alam yang
diikuti dengan punahnya flora dan fauna yang ada pada wilayah tersebut.
Misalnya, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur telah terjadi pembantaian
orang utan yang dilakukan oleh warga daerah perkebunan kelapa sawit atas
perintah dari perusahaan. Warga diperintah untuk memburu orang utan yang
keberadaannya dianggap merugikan bagi perusahaan, dikarenakan merusak
perkebunan kelapa sawit mereka.
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Hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena pada posisi tersebut seharusnya
yang dipersalahkan adalah pengelola perkebunan, bukan orang utan. Hal
itu karena pada posisi tersebut pengelola dirasa merusak habitat hidup, dan
kegiatan peralihan fungsi mengakibatkan beberapa rantai makanan yang
ada tidak seperti yang disediakan oleh alam, karena adanya perubahan
ekosistem pada lingkungan tersebut. Dengan demikian, secara otomatis orang
utan berusaha untuk mempertahankan hidupnya, dan salah satu cara yang
dilakukan adalah dengan masuk ke areal perkebunan untuk mencari makanan
karena habitat aslinya dirusak. Selanjutnya, orang utan menyerang tanaman
yang sedang diusahakan oleh pihak perkebunan.
Berdasarkan peristiwa pembantaian orang utan yang terjadi di Kalimantan,
siapa yang seharusnya dipersalahkan? Apakah orang utan, pihak pengelola,
atau peran pemerintah karena telah memberikan izin pengelolaan hutan yang
dilindungi menjadi lahan perkebunan. Kebijaksanaan dan kearifan masyarakat
sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kelestarian orang utan yang
ada di Kalimantan Timur. Selain karena peralihan fungsi lahan ada beberapa
faktor yang menyebabkan terjadinya kepunahan orang utan. Alasan klasik yang
sering dijumpai adalah karena faktor ekonomi. Motif yang sering dilakukan
adalah dengan melakukan perburuan terhadap satwa langka tersebut, yaitu
dengan cara mengambil anakan orang utan untuk dijual sebagai binatang
peliharaan.
Kegiatan tersebut tentu secara tidak langsung menyebabkan pembantaian
induk orang utan ketika pengambilan anak orang utan. Hal ini dapat dibuktikan
menurut survei yang dilakukan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation
(3/02/2012), diberitakan bahwa terjadi pembantaian satwa langka (orang
utan). Pembantaian terjadi di suatu daerah kawasan perkebunan. Langkah
yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan keberadaan orang utan adalah
antara lain 1) dengan cara melakukan kampanye penyelamatan orang utan.
Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap kelangsungan hidup satwa tersebut,
karena dengan adanya kegiatan maka secara tidak langsung masyarakat dapat
mengetahui tentang arti penting dari keberadaan orang utan, serta dapat
mengetahui tentang kondisi satwa tersebut belakangan ini. Dengan demikian,
diharapkan dengan adanya perkenalan tersebut masyarakat menjadi paham
sehingga jumlah perburuan orang utan akan berkurang walaupun hanya
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sedikit, 2) dengan mendirikan suatu wadah organisasi yang berperan sebagai
balai rehabilitasi orang utan, seperti yang dilakukan oleh Borneo Orangutan
Survival Foundation. Sejak tahun 1991, organisasi ini melakukan upaya
penyelamatan orang utan dengan cara menjalin kerja sama dengan pihak, yang
berkecimpung pada kegiatan pelestarian terhadap sumber daya alam yang ada.
Akan tetapi, ada banyak hal yang ditemui dalam upaya rehabilitasi
orang utan. Antara lain adanya perbedaan sifat orang utan antara yang
berada di alam bebas dengan di kawasan konservasi. Orang utan yang ada
di konservasi cenderung tidak terlalu terlatih dan memiliki kecakapan dalam
mencari makanan dibandingkan dengan yang hidup di alam liar. Orang utan
juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan
ekosistem, dan keberadaannya berpengaruh terhadap pemanasan global. Hal
itu karena satwa ini sebagian besar memakan buah-buahan atau biji-bijian.
Setelah itu, umumnya orang utan berkeliaran mengelilingi hutan, dan dalam
perjalanannya satwa ini mengeluarkan kotoran. Pada kotoran orang utan ini
masih ada biji-bijian yang tertinggal. Menurut Jamartin Sitihe, manfaat orang
utan ini mirip dengan lebah saat menyebarkan benih tumbuhan. Dengan
demikian, secara tidak langsung orang utan berperan dalam regenerasi hutan.
Setelahnya akan banyak tumbuh pohon yang membuat lingkungan menjadi
lebih sehat sehingga global warming dapat dicegah.

20

Biogeografi

Bab 2

BIOGEOGRAFI TUMBUHAN DAN EVOLUSI
TUMBUHAN DAN HEWAN

A. PENDEKATAN DALAM BIOGEOGRAFI TUMBUHAN
Sudut pandang biogeografi tumbuhan, tersusun atas bioregion Paleotropis
dan Neotropis. Bioregion Paleotropis ditemukan di wilayah Afrika, Asia, dan
Australia. Bioregion Neotropis ditemukan di Kepulauan Karibia, Amerika
Tengah, dan Amerika Selatan. Pembagian kawasan biogeografi di dunia
dipelopori oleh petualang Inggris yaitu Alfred Wallace. Ia membagi bumi ke
dalam 6 bioregion, yakni Paleartika, Afrika, Oriental, Australasia, Neartika,
dan Neotropika. Bioregion ini kemudian diperbaiki oleh Olson dkk (2001)
menjadi 8 ekoregion dengan menambahkan Oceania dan Antartika.
Terbentuknya bioregion yang berbeda-beda dicirikan terutama oleh
tumbuhan dan satwa penyusunnya. Keberadaan suatu komunitas tumbuhan
atau satwa di suatu tempat merupakan hasil dari suatu proses yang sangat
panjang. Ada jenis yang toleran terhadap kondisi iklim yang luas. Jenis ini
dapat ditemukan di tempat-tempat yang memiliki rentang iklim yang lebar.
Jenis-jenis ini biasa ditemukan pada banyak tempat di bumi, dan sangat mudah
beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada tanpa mengakibatkan
perubahan yang berarti pada struktur genetik populasinya.
Ada jenis yang beradaptasi secara khusus pada kondisi lingkungan dengan
rentang yang sempit. Jenis-jenis ini mengkolonisasi dan terpelihara pada
kawasan yang kecil dengan sumber daya yang terbatas. Dalam skala waktu
geologis, jenis-jenis ini terpisah secara genetik dengan populasi induknya dan
menjadi jenis yang baru. Proses ini disebut spesiasi. Proses ini menjadi semakin
intensif pada daerah yang memiliki pembatas geografi yang tegas seperti laut,
sungai, dan fisiografi lahan yang ekstrem. Oleh sebab itu, suatu pulau sampai
pada ukuran tertentu merupakan pemicu terbentuknya kantong-kantong
tumbuhan dan hewan yang unik dengan ciri-ciri morfologi yang mendekati.
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Akan tetapi, tidak sepenuhnya sama dengan jenis-jenis kerabatnya di pulau
tetangga. Indonesia adalah laboratorium alam yang penting di dunia untuk
studi biogeografi dan keanekaragaman hayati. Indonesia yang tersusun oleh
ekosistem kepulauan merupakan lahan subur bagi pembentukan kantongkantong ekologi dengan tingkat endemisitas jenis tumbuhan dan satwa yang
tinggi. Selain itu, Indonesia juga didukung oleh struktur geologi yang unik.
Kawasan Indonesia merupakan tempat transisi antara bioregion Oriental
dan Australasia. Garis pemisah yang paling populer dari kedua bioregion ini
adalah Garis Wallacea yang terletak di sebelah barat Pulau Sangihe, Pulau
Sulawesi, dan Pulau Lombok atau garis imageri yang melewati laut Sulawesi,
Selat Makassar, dan Selat Lombok (Wallace, 1876). Pada dasarnya, ada tujuh
buah garis yang pernah diajukan menjadi pemisah antara bioregion Oriental
dan Australia. Selain garis Wallace, ada enam garis lain yakni Huxley, Murray,
Muller, Webber, Sclatters, dan Lydekker.
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Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Wallacea-subregion-with-the-Wallace-Weber-and-Lydekker-linesindicated-All_fig5_281558622

Gambar 2.1 Pembagian Wilayah Fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallacea, Garis
Weber dan Garis Lydekker

Sejumlah ahli kemudian mengusulkan kawasan di antara Wallace dan
Lydekker ini menjadi bioregion sendiri yang dinamakan Bioregion Wallacea.
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B. FAKTOR PERSEBARAN TUMBUHAN DI MUKA BUMI
Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa tidak seluruh wilayah di muka
bumi dapat dihuni oleh makhluk hidup. Berdasarkan hasil penelaahan kondisi
ﬁsik wilayah, diperkirakan hanya sekitar 1/550 bagian dari muka bumi yang
berpotensi sebagai lingkungan hidup. Beberapa faktor yang memengaruhi
persebaran ﬂora dan fauna di muka bumi yaitu faktor klimatik, edaﬁk, ﬁsiograﬁ,
dan biotik, berikut penjelasannya.

1. Faktor Klimatik
Kondisi iklim adalah salah satu faktor dominan yang memengaruhi pola
persebaran ﬂora dan fauna. Wilayah-wilayah dengan pola iklim yang ekstrem,
seperti daerah kutub yang senantiasa tertutup salju dan lapisan es abadi, atau
gurun yang gersang sudah pasti sangat menyulitkan bagi kehidupan suatu
organisme. Oleh karena itu, persebaran ﬂora dan fauna pada kedua wilayah
ini sangat minim baik dari jumlah maupun jenisnya. Sebaliknya, daerah tropis
merupakan wilayah yang optimal bagi kehidupan ﬂora dan fauna. Faktor-faktor
iklim yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup di permukaan
bumi ini, antara lain suhu, kelembapan udara, angin, dan tingkat curah hujan.
a.

Suhu. Permukaan bumi mendapatkan energi panas dari radiasi matahari
dengan intensitas penyinaran yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Daerah-daerah yang berada pada zona lintang iklim tropis, setiap
tahunnya menerima penyinaran matahari relatif lebih banyak jika
dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Selain posisi lintang,
faktor kondisi geografis lainnya yang memengaruhi tingkat intensitas
penyinaran matahari antara lain kemiringan sudut datang sinar matahari,
ketinggian tempat, jarak suatu wilayah dari permukaan laut, kerapatan
penutupan lahan dengan tumbuhan, serta kedalaman laut. Perbedaan
intensitas penyinaran matahari menyebabkan variasi suhu udara di muka
bumi. Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan
hewan dan tumbuhan, karena berbagai jenis spesies memiliki persyaratan
suhu lingkungan hidup ideal atau optimal, serta tingkat toleransi yang
berbeda-beda di antara satu dan lainnya. Misalnya, ﬂora dan fauna yang
hidup di kawasan kutub memiliki tingkat ketahanan dan toleransi yang
lebih tinggi, terhadap perbedaan suhu yang tajam antara siang dan malam
jika dibandingkan dengan ﬂora dan fauna tropis.
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Pada wilayah-wilayah yang memiliki suhu udara tidak terlalu dingin atau
panas merupakan habitat yang sangat baik atau optimal bagi sebagian
besar kehidupan organisme baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.
Hal ini disebabkan suhu yang terlalu panas atau dingin merupakan salah
satu kendala bagi makhluk hidup. Khusus dalam dunia tumbuhan, kondisi
suhu udara adalah salah satu faktor pengontrol persebaran vegetasi sesuai
dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topograﬁnya. Oleh
karena itu, sistem penamaan habitat ﬂora sering kali sama dengan kondisi
iklimnya, seperti vegetasi hutan tropis, vegetasi lintang sedang, vegetasi
gurun, dan vegetasi pegunungan tinggi.
b.

Kelembapan Udara. Selain suhu, faktor lain yang berpengaruh terhadap
persebaran makhluk hidup di muka bumi adalah kelembapan.
Kelembapan udara yaitu banyaknya uap air yang terkandung dalam massa
udara. Tingkat kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola
persebaran tumbuhan di muka bumi. Beberapa jenis tumbuhan sangat
cocok hidup di wilayah yang kering. Sebaliknya, terdapat jenis tumbuhan
yang hanya dapat bertahan hidup di atas lahan dengan kadar air yang
tinggi. Berdasarkan tingkat kelembapannya, berbagai jenis tumbuhan
dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu sebagai
berikut.
1) Xerophyta, adalah jenis tumbuhan yang sangat tahan terhadap
lingkungan hidup yang kering atau gersang (kelembapan udara
sangat rendah). Contohnya seperti kaktus dan beberapa jenis rumput
gurun.

2) Mesophyta, adalah jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di
lingkungan yang lembap, seperti anggrek dan jamur (cendawan).

3) Hygrophyta, adalah jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di
lingkungan yang basah, seperti eceng gondok, selada air, dan teratai.
4) Tropophyta, adalah jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi
terhadap perubahan musim kemarau dan penghujan. Tropophyta
adalah ﬂora khas di daerah iklim muson tropis, seperti pohon jati
c.
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Angin. Di dalam siklus hidrologi, angin bermanfaat untuk alat transportasi
yang dapat memindahkan uap air atau awan dari suatu tempat ke tempat
lain. Gejala alam ini menguntungkan bagi kehidupan makhluk di bumi,
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karena terjadi distribusi uap air di atmosfer ke berbagai wilayah. Akibatnya,
secara alamiah kebutuhan organisme akan air dapat terpenuhi. Gerakan
angin juga dapat membantu memindahkan benih dan membantu proses
penyerbukan beberapa jenis tanaman tertentu.
d.

Curah hujan. Air adalah salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup.
Tanpa sumber daya air maka tidak mungkin akan terdapat bentuk-bentuk
kehidupan di muka bumi. Bagi makhluk hidup yang menempati biocycle
daratan, sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah
berasal dari curah hujan. Melalui curah hujan, proses pendistribusian
air di muka bumi akan berlangsung secara berkelanjutan. Titik-titik air
hujan yang jatuh ke bumi dapat meresap pada lapisan-lapisan tanah dan
menjadi persediaan air tanah, atau bergerak sebagai air larian permukaan,
kemudian mengisi badan-badan air seperti danau atau sungai.

Begitu pentingnya air bagi kehidupan mengakibatkan pola penyebaran
dan kerapatan makhluk hidup antarwilayah pada umumnya bergantung dari
tinggi-rendahnya curah hujan. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan
tinggi biasanya merupakan kawasan yang dihuni oleh aneka spesies, dengan
jumlah dan jenis jauh lebih banyak dibandingkan dengan wilayah yang relatif
lebih kering. Sebagai contoh, daerah tropis ekuatorial dengan curah hujan
tinggi merupakan wilayah yang secara alamiah tertutup oleh kawasan hutan
hujan tropis (belantara tropis), dengan aneka jenis ﬂora dan fauna dan tingkat
kerapatan yang tinggi.
Tingkat intensitas curah hujan pada suatu wilayah akan membentuk
karakteristik yang khas bagi formasi-formasi vegetasi (tumbuhan) di muka
bumi. Karakter vegetasi yang menutupi hutan hujan tropis sangat jauh berbeda
dengan vegetasi yang menutupi kawasan muson, stepa, atau gurun. Karakter
vegetasi di wilayah muson didominasi oleh tumbuhan gugur daun untuk
menjaga kelembapan saat musim kemarau. Wilayah gurun didominasi oleh
jenis tumbuhan yang sangat tahan terhadap kekeringan. Kekhasan pola dan
karakteristik vegetasi ini mengakibatkan adanya hewan-hewan yang khas pada
lingkungan vegetasi tertentu, karena tumbuhan pada dasdarnya merupakan
salah satu sumber bahan makanan (produsen) bagi hewan.
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2. Faktor Edafik
Faktor kedua yang memengaruhi persebaran bentuk-bentuk kehidupan di
muka bumi terutama tumbuhan yaitu kondisi tanah atau faktor edaﬁk. Tanah
adalah media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang
secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan. Adapun
yang menjadi parameter kesuburan tanah antara lain kandungan humus atau
bahan organik, unsur hara, tekstur dan struktur tanah, serta ketersediaan air
dalam pori-pori tanah. Tanah-tanah yang subur seperti jenis tanah vulkanis
dan andosol adalah media optimal bagi pertumbuhan tanaman.
a.

Tekstur Tanah

Tekstur tanah merupakan perbandingan relatif berbagai partikel tanah dalam
suatu massa tanah terutama perbandingan antara pasir, debu, dan lempung.
Tekstur tanah begitu penting dalam kaitannya dengan kapasitas menampung
air dan udara tanah. Tanah dengan proporsi partikel-partikel yang lebih besar
dapat mempunyai tata air yang baik. Tanah yang halus umumnya memiliki
pola tidak tersebar merata. Selain itu, aliran airnya juga begitu lambat sehingga
tidak menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan.
b.

Struktur Tanah

Struktur tanah merupakan susunan atau pengikatan butir-butir tanah, yang
membentuk agregat tanah dalam berbagai kemantapan bentuk dan ukuran.
Struktur tanah menyebabkan perbedaan tingkat kemampuan tanah dalam
meloloskan air (porositas) dan besar pori-pori antara butir-butir tanah
(permeabilitas). Porositas dan permeabilitas memengaruhi penyaluran air,
unsur hara, dan udara ke seluruh bagian tubuh.
c.

Keasaman Tanah

Kesuburan tanah sangat dipengaruhi oleh berbagai proses kimia dan pertukaran
unsur kimia di antara tumbuhan. Tumbuhan tidak mampu menyerap unsurunsur hara tanpa diubah dalam bentuk cairan. Jika keasaman tanah berkurang
hingga beberapa tingkat maka air akan memiliki kemampuan yang kecil
dalam menahan mineral-mineral untuk diubah menjadi unsur-unsur hara.
Akibatnya, meskipun unsur-unsur hara ada di dalam tanah, namun tumbuhan
tidak mungkin hidup dengan baik di sana.
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3. Faktor Fisiografi
Faktor ﬁsiograﬁ yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup yaitu
ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Gejala gradien thermometrik adalah
di mana suhu udara akan mengalami penurunan sekitar 0,5ºC–0,6ºC setiap
wilayah naik 100 meter dari permukaan laut. Adanya penurunan suhu ini sangat
berpengaruh terhadap pola penyebaran jenis tumbuhan dan hewan, sebab
organisme memiliki keterbatasan daya adaptasi terhadap suhu lingkungan
di sekitarnya. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang hidup di wilayah pantai
akan berbeda, dengan tumbuhan yang hidup pada wilayah dataran tinggi atau
pegunungan.
Berbagai jenis tumbuhan hidup secara alami di suatu tempat dan
membentuk suatu kumpulan, yang di dalamnya ditemukan lingkungan
yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kumpulan ini terdapat
kerukunan untuk hidup bersama, toleransi kebersamaan, dan hubungan
timbal balik yang menguntungkan sehingga dalam kumpulan ini terbentuk
suatu derajat keterpaduan. Suatu komunitas dapat mengkarakteristikkan suatu
unit lingkungan yang mempunyai kondisi habitat utama yang seragam. Unit
lingkungan ini disebut biotope. Biotop ini juga dapat dicirikan oleh unsur
organismenya, misalnya padang alang-alang, hutan tusam, hutan cemara, rawa
kumpai, dan sebagainya (Santoso, 1994).
Pola adalah distribusi menurut ruang. Data pola penyebaran tumbuhan
dapat memberi nilai tambah pada data densitas dari suatu spesies tumbuhan.
Pola penyebaran tumbuhan dalam suatu wilayah dapat dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.
a.

Penyebaran secara acak, jarang terdapat di alam. Penyebaran ini umumnya
terjadi apabila faktor lingkungan sangat seragam untuk seluruh daerah
tempat populasi berada. Selain itu, tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok
dari organisme tersebut. Dalam tumbuhan ada bentuk-bentuk organ
tertentu yang menunjang untuk terjadinya pengelompokkan tumbuhan.

b.

Mengelompok. Pola penyebaran mengelompok (aggregated atau undispersed)
menunjukkan bahwa hadirnya suatu tumbuhan akan memberikan indikasi
untuk menemukan tumbuhan yang sejenis.

c.

Merata. Penyebaran secara merata biasanya terjadi apabila terdapat
persaingan yang kuat antara individu-individu dalam populasi tersebut.
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Pada tumbuhan misalnya persaingan untuk mendapatkan nutrisi dari
ruang.

4. Faktor Biotik
Manusia adalah komponen biotik yang memiliki peran penting terhadap
keberadaan ﬂora dan fauna di suatu wilayah, baik yang sifatnya menjaga
kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan ﬂora dan fauna. Dalam
rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, manusia berusaha
mengolah dan memanfaatkan lingkungan hidup di sekitarnya dengan baik,
walaupun terkadang dapat merusak kelestarian alam. Misalnya, dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam waktu yang relatif singkat
manusia dapat mengubah kawasan hutan menjadi daerah permukiman dan
areal pertanian. Perubahan fungsi lahan tersebut berakibat terhadap kestabilan
ekosistem yang secara alamiah telah terjalin dalam periode jangka waktu yang
lama.
Taksonomi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari tentang
penelusuran, penyimpanan contoh, pemberian, pengenalan (identifikasi),
pengelompokan (klasifikasi), dan penamaan dari suatu tumbuhan. Ilmu ini
adalah cabang dari taksonomi. Taksonomi tumbuhan (juga hewan) sering
kali dikacaukan dengan sistematika tumbuhan dan klasifikasi tumbuhan.
Klasifikasi tumbuhan yaitu bagian dari taksonomi tumbuhan. Sistematika
tumbuhan yaitu ilmu yang berkaitan sangat erat dengan taksonomi tumbuhan.
Akan tetapi, sistematika tumbuhan lebih banyak mempelajari tentang
hubungan tumbuhan dengan proses evolusinya. Dalam sistematika, bantuan
ilmu seperti filogeni dan kladistika memiliki banyak peran. Di sisi lain,
taksonomi tumbuhan lebih banyak mempelajari aspek penanganan sampelsampel (spesimen) tumbuhan dan pengelompokan (klasifikasi) berdasarkan
contoh-contoh ini. Ilmu taksonomi tumbuhan mengalami banyak perubahan
cepat semenjak digunakannya berbagai teknik biologi molekular dalam
berbagai kajiannya. Pengelompokan spesies ke dalam berbagai takson sering
kali berubah-ubah tergantung dari sistem klasifikasinya. Klasifikasi tumbuhan
itu sendiri adalah sebagai berikut.
1.
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Klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari
seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini, hingga dapat disusun taksontakson secara teratur mengikuti suatu hierarki.
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2.

Sifat-sifat yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi berbedabeda, tergantung orang yang mengadakan klasifikasi dan tujuan yang
ingin dicapai dengan pengklasifikasian itu.

3.

Takson yang terdapat pada tingkat takson (kategori) yang lebih rendah,
mempunyai kesamaan sifat lebih banyak daripada takson yang terdapat
pada tingkat takson (kategori) di atasnya.

4.

Perbedaan antara istilah takson dengan kategori adalah istilah takson
yang ditekankan adalah pengertian unit atau kelompok yang mana pun,
sedangkan istilah kategori yang ditekankan adalah tingkat atau kedudukan
golongan dalam suatu hierarki tertentu.

5.

Dalam taksonomi tumbuhan, istilah yang digunakan untuk menyebutkan
suatu nama takson sekaligus menunjukkan pula tingkat takson (kategori).

6.

Terdapat tiga sistem klasifikasi dalam taksonomi tumbuhan, yaitu sistem
klasifikasi buatan, sistem klasifikasi alam, dan sistem klasifikasi filogenetik.

7.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, ketiga sistem klasifikasi tersebut
dibagi menjadi empat periode yaitu periode sistem habitus, periode sistem
numerik, periode sistem alam, dan periode sistem filogenetik.
Sedangkan identifikasi tumbuhan adalah sebagai berikut.

1.

Identifikasi tumbuhan adalah menentukan nama tumbuhan yang benar
dan tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi.

2.

Tumbuhan yang akan diidentifikasikan mungkin belum dikenal oleh
dunia ilmu pengetahuan (belum ada nama ilmiahnya), atau mungkin
sudah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan.

3.

Penentuan nama baru dan penentuan tingkat-tingkat takson harus
mengikuti aturan yang ada dalam KITT.

4.

Prosedur identifikasi tumbuhan yang untuk pertama kali akan
diperkenalkan ke dunia ilmiah, membutuhkan bekal ilmu pengetahuan
yang mendalam tentang isi KITT.

5.

Untuk identifikasi tumbuhan yang telah dikenal oleh dunia ilmu
pengetahuan memerlukan sarana antara lain bantuan orang, spesimen
herbarium, buku-buku flora dan monografi, kunci identifikasi, dan lembar
identifikasi jenis.
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6.

Flora merupakan suatu bentuk karya taksonomi tumbuhan yang memuat
jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan dalam suatu wilayah tertentu.

7.

Monografi yaitu suatu bentuk karya taksonomi tumbuhan yang memuat
jenis-jenis tumbuhan yang tergolong dalam kategori tertentu, baik yang
terbatas pada suatu wilayah tertentu saja maupun yang terdapat di seluruh
dunia.

8.

Kunci identifikasi merupakan serentetan pertanyaan-pertanyaan yang
jawabnya harus ditemukan pada spesimen yang akan diidentifikasi.

9.

Bila semua pertanyaan berturut-turut dalam kunci identifikasi ditemukan
jawabnya, berarti nama dan tempatnya dalam sistem klasifikasi tumbuhan
yang akan diidentifikasi dapat diketahui.

10. Lembar identifikasi jenis adalah sebuah gambar suatu jenis tumbuhan,
yang disertai dengan nama klasifikasi jenis yang bersangkutan.
C. HUTAN MANGROVE DAN PERSEBARANNYA
Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama
dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi
dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga memengaruhi lingkungan
fisik untuk keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan pada Hipotesis
Gaia, yaitu organisme, khususnya mikroorganisme, bersama-sama dengan
lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di
bumi agar cocok untuk kehidupan. Hal ini mengarah pada kenyataan bahwa
kandungan kimia atmosfer dan bumi sangat terkendali, dan sangat berbeda
dengan planet lain dalam tata surya.

Sumber: http://yesofcorsa.com/mangrove-trees/

Gambar 2.2 Tumbuhan Mangrove

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang mempunyai sekitar
17.000 pulau, dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Dengan
demikian, negara ini mempunyai potensi sumber daya wilayah pesisir laut
yang besar. Ekosistem pesisir laut adalah sumber daya alam yang produktif
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dalam menyediakan energi bagi kehidupan komunitas di dalamnya. Selain itu,
ekosistem pesisir dan laut memiliki potensi sebagai sumber bahan pangan,
pertambangan dan mineral, energi, serta kawasan rekreasi dan pariwisata. Hal
ini menunjukkan bahwa ekosistem pesisir dan laut adalah aset yang tidak
ternilai harganya di masa mendatang. Ekosistem pesisir dan laut meliputi
estuaria, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, ekosistem pantai,
dan ekosistem pulau-pulau kecil. Komponen-komponen yang menyusun
ekosistem pesisir dan laut tersebut perlu dijaga dan dilestarikan, karena
menyimpan sumber keanekaragaman hayati. Salah satu komponen ekosistem
pesisir dan laut adalah hutan mangrove.
Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair
payau, serta terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air
laut. Hutan ini khususnya tumbuh di tempat yang mengalami pelumpuran
dan akumulasi bahan organik. Hal itu baik di teluk-teluk yang terlindung dari
gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai tempat air melambat dan
mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.
Ekosistem hutan mangrove bersifat khas. Hal itu karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanahnya
yang tinggi, serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut.
Tumbuhan yang dapat bertahan di tempat ini sangat sedikit.

1. Pengertian Hutan Mangrove
Hutan mangrove berasal dari kata mangue/mangal (Portugis) dan grove
(Inggris). Hutan mangrove umumnya juga disebut dengan istilah tidal forest,
coastal woodland, vloedbosschen, atau hutan mangrove. Hutan mangrove dapat
diartikan sebagai tipe ekosistem hutan, yang biasa tumbuh di daerah batas
pasang-surutnya air laut, tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai.
Tumbuhan ini biasanya tergenang di saat kondisi air laut sedang pasang dan
bebas dari genangan air di saat kondisi air laut surut.
Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi mayoritas pesisir pantai di
daerah tropis dan subtropis yang didominasi oleh tumbuhan mangrove, pada
daerah pasang-surut pantai berlumpur khususnya di tempat-tempat terjadinya
pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Tumbuhan mangrove bersifat unik
karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat
dan di laut. Selain itu, tumbuhan ini tergolong dalam ekosistem peralihan
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atau dengan kata lain berada di tempat perpaduan antara habitat pantai dan
habitat darat, dan keduanya bersatu di tumbuhan tersebut. Hutan mangrove
dapat berperan dalam menyeimbangkan kualitas lingkungan dan menetralisir
bahan-bahan pencemar.
Pada umumnya, tumbuhan mangrove memiliki sistem perakaran yang
menonjol yang biasa disebut akar napas (pneumatofor). Sistem perakaran ini
adalah suatu cara yang dilakukan tumbuhan ini untuk beradaptasi terhadap
keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan anaerob. Di wilayah hutan
mangrove, tanah, air, tumbuhan, dan hewan hidup saling memberi dan
menerima, serta menciptakan suatu siklus ekosistem tersendiri. Hutan
mangrove dapat memberikan masukan unsur hara terhadap ekosistem air,
menyediakan tempat berlindung dan tempat asuhan bagi anak-anak ikan,
tempat pemijahan, dan lain-lain. Sumber makanan utama bagi organisme
air di daerah mangrove yaitu dalam bentuk partikel bahan organik (detritus)
yang dihasilkan dari dekomposisi serasah mangrove (seperti daun, ranting, dan
bunga).
Hutan mangrove begitu berbeda dengan tumbuhan lain di hutan
pedalaman tropis dan subtropis. Tumbuhan ini dapat dikatakan sebagai
suatu hutan di pinggir laut yang memiliki kemampuan beradaptasi luar biasa.
Akarnya yang selalu tergenang oleh air dapat bertoleransi terhadap kondisi
alam yang ekstrem seperti tingginya salinitas. Hal ini tentunya membuat
tanaman mangrove sangat unik dan menjadi suatu habitat atau ekosistem yang
tidak ada duanya.
Kita sering mengatakan bahwa hutan di pinggir pantai adalah hutan
bakau. Sebenarnya, hutan tersebut lebih tepat dikatakan sebagai hutan
mangrove. Istilah mangrove digunakan sebagai pengganti istilah bakau. Hal
itu digunakan untuk menghindari kemungkinan salah pengertian, dengan
hutan yang terdiri atas pohon mangrove Rhizophora sp.. Hal itu arena bukan
hanya pohon bakau yang tumbuh di sana. Selain bakau pun terdapat banyak
jenis tumbuhan lain yang hidup di dalamnya.
Ada sekitar 89 spesies mangrove yang terdapat di dunia yang terdiri dari
31 genus dan 22 famili. Di Indonesia sendiri diperkirakan terdapat sekitar 38
spesies yang tumbuh dan tersebar pada beberapa daerah, seperti Aceh, Riau,
Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya (Supriharyono,
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2000). Dari sekian banyak jenis mangrove yang hidup di Indonesia, beberapa
jenis yang banyak ditemukan antara lain adalah jenis api-api (Avicennia sp.),
mangrove (Rhizophora sp.), tancang (Bruguiera sp.), dan bogem atau pedada
(Sonneratia sp.). Jenis-jenis mangrove tersebut yaitu kelompok mangrove yang
menangkap, menahan endapan, dan menstabilkan tanah habitatnya.

2. Ciri-Ciri Hutan Mangrove
Hutan mangrove mempunyai ciri-ciri fisik yang unik dibandingkan dengan
tanaman lain. Hutan mangrove mempunyai tajuk yang rata dan rapat, serta
memiliki jenis pohon yang selalu berdaun. Keadaan lingkungan dimana hutan
mangrove tumbuh mempunyai faktor-faktor yang ekstrem, seperti salinitas
air tanah dan tanahnya tergenang air terus-menerus. Meskipun mangrove
toleran terhadap tanah bergaram (halophytes), namun mangrove lebih bersifat
facultative daripada bersifat obligative karena dapat tumbuh dengan baik di air
tawar. Hal ini terlihat pada jenis Bruguiera sexangula, Bruguiera gymmorrhiza,
dan Sonneratia caseolaris yang tumbuh, berbuah, dan berkecambah di Kebun
Raya Bogor dan hadirnya mangrove di sepanjang tepian Sungai Kapuas,
sampai ke pedalaman sejauh lebih 200 km di Kalimantan Barat.
Mangrove juga berbeda dari hutan darat. Dalam hal ini, jenis-jenis
mangrove tertentu tumbuh menggerombol di tempat yang begitu luas. Di
samping Rhizophora sp., jenis penyusun utama mangrove lainnya dapat
tumbuh secara coppice. Asosiasi hutan mangrove selain terdiri dari sejumlah
jenis yang toleran terhadap air asin dan lingkungan lumpur, bahkan juga dapat
berasosiasi dengan hutan air payau di bagian hulunya yang hampir seluruhnya
terdiri atas tegakan nipah (Nypa fruticans).
Tempat hidup hutan mangrove merupakan habitat yang unik dan memiliki ciri-ciri khusus ekosistem mangrove, di antaranya adalah sebagai berikut.
a.

b.
c.

d.

Tanahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari atau hanya
tergenang ketika pasang purnama.
Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat.

Daerahnya terlindung dari gelombang besar dan arus pasang-surut yang
kuat.
Airnya berkadar garam (salinitas) payau hingga asin.
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3. Luas Hutan Mangrove di Indonesia
Menurut Gunarto (2004), mangrove tumbuh subur di daerah muara sungai
atau estuaria, yang merupakan daerah tujuan akhir dari partikel-partikel
organik ataupun endapan lumpur yang terbawa dari daerah hulu akibat adanya
erosi. Kesuburan daerah ini juga ditentukan oleh adanya pasang-surut yang
membawa nutrisi.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial (2001) dalam Gunarto (2004), luas hutan mangrove di Indonesia pada
tahun 1999 diperkirakan mencapai 8,60 juta ha. Akan tetapi, sekitar 5,30 juta
ha dalam keadaan rusak. Sedangkan data FAO (2007), luas hutan mangrove di
Indonesia pada tahun 2005 hanya mencapai 3.062.300 ha atau 19% dari luas
hutan mangrove di dunia, dan terbesar di dunia melebihi Australia (10%) dan
Brazil (7%).

Sumber: https://natgeoeducationblog.files.wordpress.com/2014/12/mangrovemap.jpg

Gambar 2.3 Distribusi Mangrove Dunia

Di Asia sendiri luasan hutan mangrove Indonesia bejumlah sekitar 49%
dari luas total hutan mangrove yang ada, diikuti oleh Malaysia (10%) dan
Myanmar (9%). Akan tetapi, diperkirakan luas hutan mangrove Indonesia
telah berkurang sekitar 120.000 ha dari tahun 1980 sampai 2005, karena
alasan perubahan penggunaan lahan menjadi lahan pertanian (FAO, 2007).
Data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) RI (2008) berdasarkan
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Ditjen RLPS),
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Dephut (2000) luas potensial hutan mangrove Indonesia adalah 9.204.840,32
ha dengan luasan yang berkondisi baik 2.548.209,42 ha, kondisi rusak sedang
4.510.456,61 ha, dan kondisi rusak berat 2.146.174,29 ha.

4. Komposisi Jenis dan Zonasi Hutan Mangrove
Hutchinson (1965) mengatakan bahwa umumnya faktor-faktor abiotik
membentuk garis batas luar, dan di dalam garis batas tersebut vegetasi dapat
bertahan hidup. Akan tetapi, faktor-faktor lain dapat menyebabkan suatu
vegetasi tidak hadir pada suatu tempat tertentu di dalam garis batas tersebut.
Hutan mangrove di Indonesia mempunyai kisaran variasi sifat fisik dan
kimia yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Di samping itu pula
dapat disebabkan oleh adanya pengaruh dari faktor lingkungan yang berbeda
di setiap daerah, serta diketahui bahwa setiap jenis mangrove menduduki
zona yang cocok untuk pertumbuhannya. Adanya hal tersebut dapat diduga
bahwa setiap daerah memiliki pola zonasi yang berbeda. Untuk itu, informasi
menyangkut pola zonasi ini sangat diperlukan.
Jenis-jenis mangrove mempunyai tuntutan dan siklus hidup yang berbedabeda. Dengan demikian, komposisi hutan mangrove juga berbeda dari suatu
tempat ke tempat lain. Hal ini disebabkan karena keberadaan komunitas hutan
mangrove sangat bergantung pada faktor ekologis dan kondisi lingkungannya.
Menghadapi variasi-variasi kondisi lingkungan secara alami akan terbentuk
zonasi vegetasi mangrove. Pembentukan zonasi dapat dipengaruhi oleh faktor
lingkungan fisik, faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut.
a.

Terpaan ombak, yakni salah satu faktor yang memengaruhi zonasi ini.
Irwanto (2006) menyatakan bahwa bagian luar atau bagian hutan
mangrove yang berhadapan dengan laut terbuka, sering mengalami
terpaan ombak yang keras dan aliran air yang kuat. Hal itu tidak seperti
bagian dalam dan bagian hutan yang berhadapan langsung dengan aliran
air sungai yang terletak di tepi sungai.

b.

Faktor genangan air pasang. Bagian luar mengalami genangan air pasang
yang paling lama dibandingkan bagian yang lainnya, bahkan terkadang
terus-menerus terendam. Sementara pada bagian-bagian di pedalaman
hutan tidak selalu terendam air, hanya terendam manakala terjadi pasang
tertinggi sebanyak satu atau dua kali dalam sebulan (Irwanto, 2006)
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c.

Salinitas, yaitu faktor terakhir yang memengaruhi zonasi. Irwanto (2006)
menyatakan bahwa pada bagian dalam terutama di bagian-bagian yang
agak jauh dari muara sungai, memiliki salinitas yang tidak begitu tinggi
dibandingkan dengan bagian luar hutan mangrove yang berhadapan
langsung dengan laut terbuka.

Komposisi hutan mangrove terdiri dari asosiasi Avicennia sp., Rhizophora
sp., Bruguiera sp., Lumnitzera sp., dan Xylocarpus sp.. Nipah adalah batas
hutan mangrove dan hutan rawa atau hutan pantai. Susunan formasi dari
masing-masing di atas sangat dipengaruhi oleh kadar garam yang semakin
ke darat semakin berkurang. Jenis pohon yang berbeda membentuk zonasi
vegetasi antara tempat yang satu dengan tempat yang berbeda lainnya. Zonasi
merupakan suatu daerah yang dicirikan oleh suatu organisme atau biota yang
hidupnya melimpah dan mendominasi, serta seragam pada daerah tertentu.
Zonasi tumbuhan mangrove memiliki variasi pada lokasi yang berbeda.
Menurut Bengen (2001), penyebaran dan zonasi hutan mangrove umumnya
dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor fisik. Zonasi mangrove juga
dapat terbentuk oleh adanya kisaran ekologi yang tersendiri dan niche (relung)
yang khusus dari masing-masing jenis.
Pembagian zonasi hutan mangrove dapat disebabkan oleh adanya hasil
kompetisi di antara spesies mangrove, yakni semakin banyak jumlah spesies
mangrove maka semakin rumit pola bentuk kompetisinya yang selanjutnya
dipengaruhi oleh faktor lokasi. Perkembangan mangrove dalam komunitas
zonasi sering kali diinterpretasikan sebagai tingkat perbedaan dalam suksesi
(perubahan secara progresif dalam komposisi jenis selama perkembangan
vegetasi). Tumbuhan yang tumbuh mulai dari garis pantai menuju daratan
membentuk perbedaan yang gradual.
Kondisi lingkungan dalam suatu komunitas sangat penting karena dapat
memengaruhi kehidupan organisme yang ada di dalamnya. Faktor lingkungan
tersebut dapat berupa ketersediaan hara, intensitas cahaya dan kandungan air.
Adanya faktor-faktor lingkungan tersebut, menyebabkan organisme dalam
suatu komunitas dapat saling berinteraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pembagian zonasi terkait dengan respons jenis tanaman terhadap keadaan
tanah, terpaan ombak, pasang-surut, dan salinitas. Menurut Irwanto (2006),
kondisi tanah memiliki kontribusi besar dalam membentuk zonasi penyebaran
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tanaman dan hewan, seperti perbedaan spesies kepiting pada kondisi tanah
yang berbeda.
Hutan mangrove memiliki zona tumbuh tertentu. Pembagian zona ini
dimulai dari bagian yang paling kuat mengalami pengaruh angin dan ombak,
yakni zona terdepan yang digenangi air berkadar garam tinggi dan ditumbuhi
pohon pedada (Sonneratia sp.). Dari depan ke belakang, zona tumbuh
mangrove antara lain sebagai berikut.
a.

b.

c.

d.

Zona yang paling depan, yakni tumbuhan Avicennia sp. yang berasosiasi
dengan Sonneratia sp.. Zona ini menghadap ombak dan tanah berlumpur
agak lunak dengan salinitas tinggi.
Zona Rhizophora, yakni umumnya didominasi dengan tanaman
mangrove jenis Rhizophora sp.. Pada beberapa tempat berasosiasi dengan
jenis seperti Brugueira sp..

Zona Brugueira, yakni tumbuh pada daerah dengan salinitas sedang dan
umumnya didominasi oleh tanaman mangrove jenis Brugueira sp.. Pada
beberapa tempat sering dijumpai berasosiasi dengan jenis lain seperti
Ceriops tagal.

Zona kering, yakni pada zona ini salinitas airnya sangat rendah dan
tanahnya keras, serta kurang dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.
Daerah ini umumnya didominasi oleh tumbuhan nipah (Nypa fruticans).

Secara umum diketahui bahwa zonasi yang terbentuk memiliki beberapa
model yang berbeda pada setiap lokasi di setiap daerah. Sebagaimana
Nyabakken (1992) menyatakan bahwa tidak ada model yang berlaku secara
universal. Skema umum zonasi mangrove untuk penggunaan secara luas pada
daerah Indo-Pasifik dapat digunakan, namun skema yang berlaku di suatu
tempat dapat berbeda dengan tempat yang lainnya. Pembentukan zonasi
hutan mangrove yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan kemudian
akan membentuk penyebaran jenis mangrove, yang secara dominan menguasai
masing-masing habitat zonasinya.
Hart Meeriem yang merupakan seorang peneliti biologi alam pada tahun
1889, mengemukakan bahwa model persebaran tumbuhan berdasar variasi
ketinggian pada Gunung San Fransisco dari kaki hingga puncaknya. Model
tersebut ternyata sejalan dengan pola persebaran tumbuhan dari garis tropis
ekuator hingga ke arah utara maupun selatan. Karena temperatur berubah
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sesuai dengan ketinggian sebagaimana pula garis lintang (latitude) selatan dan
utara maka Meeriem berkesimpulan bahwa tipe tumbuhan pada suatu daerah
dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian dapat dibuktikan bahwa faktor
kelembapan ternyata lebih berperan daripada faktor temperatur. Curah hujan
yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman besar.
Sebaliknya, semakin kita bergerak ke daerah dengan curah hujan rendah maka
tumbuhan akan didominasi oleh tumbuhan kecil, belukar, padang rumput, dan
akhirnya kaktus atau tanaman padang pasir lainnya.
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Sumber: Diolah Pandu Hatmoko, 2005

Gambar 2.4 Skema Sederhana Lingkaran Hidup Vegetasi Utama yang Tersebar
Sepanjang Adanya Perubahan Letak Lintang

D. KOMUNITAS ORGANISME TUMBUHAN
Komunitas organisme tumbuhan di dunia yang utama dapat dibagi menjadi
tiga macam. Berikut akan diuraikan macam komunitas organisme tumbuhan
berdasarkan perubahan naik garis lintang (yang berarti pula penurunan
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temperaturnya) dalam pembagian mintakat (zona) temperatur. Macam
tumbuhan tersebar sepanjang perubahan kekeringan atau penurunan
kelembapan. Tiga macam komunitas tumbuhan tersebut adalah sebagai
berikut.
1.

Hutan, dengan tumbuhan utama berupa pohon-pohon besar.

2.

Padang rumput, dengan tumbuhan utama adalah rumput.

3.

Gurun, dengan tumbuhan utama dan kondisi iklimnya.

Setiap jenis komunitas tumbuhan tersebut, dibagi lagi menjadi beberapa
jenis komunitas. Berikut disajikan jenis komunitas, pembagiannya, dan kondisi
iklimnya.

1. Padang Rumput
Daerah padang rumput ini terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah
subtropis. Curah hujan di daerah padang rumput pada umumnya berkisar
antara 250–500 mm/tahun. Pada beberapa padang rumput, curah hujan itu
dapat mencapai 1.000 mm, namun
hujannya turun tidak teratur. Hujan yang tidak teratur dan porositas
yang rendah mengakibatkan tumbuhan sulit untuk mengambil air.
Tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkung
an seperti itu adalah rumput. Daerah padang rumput yang umumnya
basah, rumputnya dapat mencapai
ketinggian tiga meter. Sedangkan
Sumber: http://allnewswallpaper.blogspot.com/2013/08/
gambar-ilalang-dan-padang-rumput-yang.html
daerah padang rumput yang kering
Gambar
2.5 Bioma Padang Rumput
memiliki rumput yang pendek.
Padang rumput terdiri atas beberapa jenis berikut.
a.

Tundra, yang terdapat di daerah bersuhu dingin dan curah hujan rendah.

b.

Prairie, yang terdapat di daerah dengan curah hujan yang berimbang
dengan musim panas.

c.

Stepa, yang terdapat di daerah dengan curah hujan tinggi.
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Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-nyt7MBFufh8/
TdpKbVhb2yI/AAAAAAAADuQ/fENrm8SU9LQ/
s1600/22471.jpg

Gambar 2.6 Bioma Gurun

Sumber: https://sciencestruck.com/tundra-biome-tundra-plantsanimals

Gambar 2.7 Bioma Tundra
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Daerah gurun banyak terdapat
di daerah tropis dan berbatasan de
ngan padang rumput. Keadaan alam
dari padang rumput ke arah gurun
umumnya semakin jauh maka semakin gersang. Curah hujan di gurun adalah rendah, yaitu sekitar 250
mm/tahun atau kurang. Hujan lebat
jarang terjadi dan tidak teratur. Sinar matahari sangat terik dan pe
nguapan tinggi sehingga suhu siang
hari sangat panas. Pada musim panas, suhu dapat mencapai lebih dari
40ºC. Perbedaan suhu siang dan
malam hari (amplitudo harian) begitu besar.
Daerah tundra hanya terdapat di
belahan bumi utara dan kebanyakan
terletak di daerah lingkungan kutub utara. Daerah ini mempunyai
musim dingin yang panjang, gelap,
dan musim panas yang panjang serta
terang terus-menerus. Daerah tundra di kutub ini dapat mengalami
gelap berbulan-bulan karena matahari hanya mencapai 231/2º LU/
LS. Di daerah tundra tidak ada
pohon yang tinggi. Jika ada pohon
pun maka pohon itu terlihat pendek
seperti semak. Di daerah tundra ini
terdapat banyak lumut, terutama
spagnum dan liken (lumut kerak).
Tumbuhan di daerah ini bisa beradaptasi terhadap keadaan dingin
sehingga akan tetap hidup meskipun dalam keadaan beku.

2. Hutan Hujan Tropis
Di daerah hutan hujan tropis terdapat beratus-ratus spesies tumbuhan yang
mungkin berbeda dengan yang lain. Hutan-hutan basah tropis di seluruh
dunia memiliki persamaan, yakni sepanjang tahun hutan basah tropis cukup
mendapat air dan keadaan alamnya memungkinkan terjadinya pertumbuhan
yang lama sehingga komunitas hutan tersebut akan kompleks. Misalnya, di
daerah tropis dan subtropis yang ada di Indonesia, Australia bagian utara, Irian
Timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Pohon-pohon utama mempunyai
ketinggian antara 20-40 meter dengan cabang-cabangnya yang berdaun lebat
sehingga membentuk suatu tudung (canopy) yang mengakibatkan hutan
menjadi gelap.
Daerah tudung itu cukup mendapat cahaya matahari, namun hanya akan
mendapat air dari hujan dan tidak ada sumber air lainnya. Dalam hutan basah
juga terdapat perubahan-perubahan iklim mikro dari tudung hutan ke bawah
sampai ke dasar hutan. Pada tudung hutan terdapat juga kaktus, yang memiliki
jaringan khusus untuk menyimpan air. Tersebarnya daerah kaktus dari gurun
yang kering sampai ke hutan basah tropis yang daerah tudungnya juga kering,
merupakan contoh dari preadaptasi. Preadaptasi adalah adaptasi terhadap
suatu daerah yang juga sesuai bagi daerah lain yang lingkungannya sangat
berbeda.
Dasar hutan selalu gelap. Air
hujan pun sulit mencapai dasar
hutan tersebut secara langsung.
Akan tetapi, kelembapan di daerah
itu tinggi dan suhu sepanjang hari
hampir tetap, yaitu rata-rata 25ºC.
Pada hutan basah tropis selain
pepohonan yang tinggi, terdapat
tumbuhan yang khas seperti liana
dan epifit. Contoh dari liana adalah
rotan dan contoh epifit adalah
anggrek.

Sumber: https://wallpapercave.com/w/AGhipMV

Gambar 2.8 Bioma Hutan Hujan Tropis
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Di daerah yang beriklim sedang, selain terdapat banyak padang rumput
dan terkadang ada gurun, yang paling khas adalah adanya hutan gugur yang
disebabkan oleh beberapa hal berikut.
a.

Curah hujan merata sepanjang tahun, yaitu antara 750 sampai 1.000
mm per tahun, serta adanya musim dingin dan musim panas. Adanya
musim dingin dan musim panas ini menyebabkan tumbuhan di daerah
tersebut mengadakan penyesuaian, yaitu dengan menggugurkan daunnya
menjelang musim dingin.

b.

Musim yang mendahului musim dingin disebut musim gugur. Sejak musim
gugur sampai musim semi, tumbuhan yang menahun pertumbuhannya
terhenti. Tumbuhan semusim mati pada musim dingin dan hanya tinggal
bijinya. Tumbuhan yang tahan dingin dapat berkecambah menjelang
musim panas. Perbedaan hutan gugur dan hutan basah adalah dalam
hal kepadatan pohonnya. Di hutan gugur, pohon-pohonnya tidak terlalu
rapat dan jumlah spesiesnya sedikit, yaitu berkisar antara 10 sampai 20
spesies.

Sumber: https://pixabay.com/en/nature-leaf-deciduous-forest-103416/

Gambar 2.9 Bioma Hutan Gugur

3. Taiga
Taiga adalah hutan pohon pinus yang daunnya seperti jarum. Pohon-pohon
yang terdapat di hutan taiga misalnya konifer, terutama pohon spruce (picea),
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alder (alnus), birch (betula), dan juniper (juniperus). Daerah taiga adalah bioma
yang hanya terdiri atas satu spesies pohon. Taiga umumnya terdapat di belahan
bumi bagian utara (Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah dan Utara) dengan
masa pertumbuhan pada musim panas yang berlangsung antara 3 sampai 6
bulan.

Sumber: https://www.iwantproof.com/blogs/news/14764593-all-about-idaho

Gambar 2.10 Bioma Taiga

Bioma adalah kumpulan kehidupan organisme yang mencapai klimaks
dalam suatu wilayah di permukaan bumi ini. Bioma umumnya terbentuk karena
pengaruh iklim suatu tempat, dan sebagai akibat dari perbedaan intensitas
cahaya yang disebabkan oleh perbedaan letak geografis dan faktor ketinggian.
Pada habitat darat dikenal istilah bioma, yaitu daerah habitat yang meliputi
skala yang luas. Berikut ini hanya akan dibahas beberapa bioma utama, yaitu
sebagai berikut.

1. Bioma Hutan Basah
Hutan basah terdapat di daerah tropika meliputi semenanjung Amerika
Tengah, Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar, Australia Bagian Utara,
Indonesia, dan Malaysia. Di hutan ini terdapat beraneka jenis tumbuhan yang
dapat hidup karena mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup.
Ciri-ciri bioma hutan basah antara lain sebagai berikut.
a.	Memiliki curah hujan sangat tinggi, yaitu lebih dari 2.000 mm/tahun.
b.	Pohon-pohon utama memiliki ketinggian antara 20-40 m.
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c.	Cabang pohon memiliki daun
yang lebat dan lebar, serta
selalu hijau sepanjang tahun.
d.	
Mendapat sinar matahari
yang cukup, tetapi sinar matahari tersebut tidak mampu
menembus dasar hutan.
e.	
Mempunyai iklim mikro di
lingkungan sekitar permukaan
tanah/di bawah kanopi (daun
pada pohon-pohon besar yang
membentuk tudung).

Sumber: http://sindytra.blogspot.com/2014/10/jelutung-dyeraspp.html

Gambar 2.11 Pohon Jelutung

Jenis tumbuhan yang hidup
di daerah hutan basah antara lain
tumbuhan pencekik pohon, pohon
jelutung, pohon ramin, pohon
rengas, dan rotan manau.
Karena pohon-pohon yang
ada di hutan tropis umumnya tinggi dan permukaan tanahnya relatif
sering tergenang oleh air maka
hewan yang banyak hidup di daerah hutan basah ini adalah hewanhewan pemanjat sejenis primata,
seperti gorila, monyet, simpanse,
orang utan, gibbon, dan siamang.
Sebaran hutan tropis adalah
sebagai berikut.

Sumber: https://www.marwell.org.uk/media/images/full/
siamang.jpg

Gambar 2.12 Siamang
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a.

Vegetasinya tumbuh sangat
rapat.

b.

Jenis tumbuhan pada bioma ini sangat beraneka ragam/heterogen, mulai
dari tumbuhan pendek yang hidup di dasar hutan hingga tumbuhan yang
berukuran tinggi.

c.

Terdapat tumbuhan epifit (tumbuhan yang tumbuh pada pohon yang
mempunyai naungan/kanopi, seperti anggrek) dan liana (tumbuhan yang
memanjat pada tumbuhan lain, seperti rotan).

d.

Hewan-hewan yang hidup pada hutan ini antara lain monyet, macan
kumbang, harimau, tapir, gajah, dan berbagai jenis burung.

e.

Hutan hujan tropis mempunyai stratifikasi vertikal yang sangat jelas.

f.

Pohon-pohon pada kanopi (bagian dedaunan paling atas yang saling
bersambungan dalam lingkungan hutan yang dibentuk oleh tajuk
pepohonan) membentuk lapisan yang paling atas.

g.

Daun yang berbentuk kanopi itu sering kali rapat sehingga hanya sedikit
sekali cahaya yang dapat mencapai tanah di bawahnya.

h.

Ketika suatu pembukaan terjadi pada kanopi, barang kali karena pohon
tumbang, pohon lain dan tanaman merambat yang berkayu akan tumbuh
secara cepat.

i.

Bersaing untuk mendapatkan cahaya dan ruang ketika mengisi celah
tersebut.

j.

Banyak pohon ditutupi oleh epifit (tumbuhan yang tumbuh di atas
tumbuhan lain, bukan di atas tanah), seperti anggrek dan bromelia.

k.

Curah hujan yang sangat bervariasi di daerah tropis, merupakan penentu
utama vegetasi yang tumbuh dalam suatu wilayah.

l.

Pada daerah dataran rendah yang memiliki musim kering yang lama atau
curah hujannya jarang, hutan kering tropis akan dominan.

m. Tumbuhan yang ditemukan di sini adalah campuran pohon dan semak
berduri banyak serta tumbuhan berair banyak (sukulen).
n.

Pada wilayah dengan musim kemarau dan musim hujan yang luas, pohon
gugur tropis menjadi dominan.
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2. Bioma Hutan Tropis
Bioma hutan tropis adalah bioma yang mempunyai keanekaragaman jenis
tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Bioma ini meliputi daerah aliran
Sungai Amazon-Orinaco, Amerika Tengah, sebagian besar daerah Asia
Tenggara dan Papua Nugini, dan lembah Kongo di Afrika.
Ciri-ciri dari bioma hutan hujan tropis adalah sebagai berikut.
a.

Curah hajannya tinggi, merata sepanjang tahun, yaitu antara 200 – 225
cm/tahun.

b.

Matahari bersinar sepanjang tahun.

c.

Dari bulan satu ke bulan yang lain mengalami perubahan suhu yang
relatif kecil.

d.

Di bawah kanopi atau tudung pohon dan gelap sepanjang hari sehingga
tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari.

e.

Terletak di 23½ LU - 23½ LS.

f.

Tingkat kelembapannya tinggi.

g.

Jenis pohon heterogen.

h.

Pohon -pohon utamanya mencapai 20 – 40 m, cabangnya berdaun lebat,
dan rapat sehingga membentuk tudung yang disebut kanopi.

i.

Dasar hutan sangat gelap.

j.

Memiliki temperatur berkisar 25ºC.

k.

Tumbuhan khas yang dijumpai adalah liana dan epifit.

Di daerah tropis, selain hutan tropis terdapat pula hutan musim. Pohonpohonnya tahan dari kekeringan dan termasuk tumbuhan tropofit, artinya
mampu beradaptasi terhadap keadaan kering dan keadaan basah pada saat
musim kemarau (kering) maka daunnya meranggas, sebaliknya saat musim
hujan daunnya lebat. Hutan musim biasa diberi nama sesuai dengan tumbuhan
yang dominan, misalnya hutan jati atau hutan angsana. Hutan musim di
Indonesia dapat ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fauna
yang banyak ditemukan rusa, babi hutan, atau harimau. Ciri-ciri dari hutan
musim ini adalah sebagai berikut.
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a.

Pohon-pohonnya tahan dari kekeringan.

b.

Termasuk tumbuhan tropofit, artinya mampu beradaptasi terhadap
keadaan kering dan keadaan basah pada saat musim kemarau (kering).

c.

Daunnya meranggas, sebaliknya saat musim hujan daunnya lebat.

Warisan hutan hujan tropis sumatera adalah tempat pelestarian bagi
hutan tersebut dan habitat dari beberapa spesies yang hampir punah, yakni
harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera yang merupakan
spesies badak terkecil dan memiliki dua cula. Luas dari hutan hujan tropis
Sumatera seluruhnya yaitu 2,5 juta hektare yang terdiri dari 3 taman nasional
di Sumatera, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci
Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tempat ini juga tempat
berbagai jenis tumbuhan endemik, seperti kantong semar, bunga terbesar di
dunia Rafflesia Arnoldi, dan bunga tertinggi Amorphophallus titanum. Selain
memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, hutan hujan tropis Sumatera
juga sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat yang tinggal di sana.
Beberapa suku tinggal di hutan hujan tropis Sumatera, seperti Suku Mentawai
dan Suku Anak Dalam.
Hutan hujan tropis Sumatera harus senantiasa dijaga kelestariannya.
Terutama dari ancaman penggundulan hutan, penambahan hutan untuk
pertanian dan pembuatan jalan, serta perburuan. Jika kawasan ini tidak
dilindungi maka keanekaragaman hayati yang hidup di sana bisa terancam
punah. Selain itu, hutan hujan tropis Sumatera memiliki peran penting dalam
stabilitas suplai air, ekologi, ekonomi, serta menekan pengaruh kekeringan
dan kebakaran. Untuk itulah melalui sidang ke 28 World Heritage Commitee,
yang diselenggarakan di Suzhou RRC pada bulan Juli 2004, hutan hujan
tropis Sumatera diterima sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Hal
itu karena hutan ini merupakan kawasan hutan lindung dan rumah bagi
sekitar 10.000 jenis tanaman, termasuk di dalamnya 17 genus endemis, lebih
dari 200 spesies mamalia, serta 580 spesies burung dan 465 berdomisili dan 21
merupakan endemis.
Di antara jenis mamalia, 22 adalah orang utan yang tidak ditemukan di
tempat lain di Indonesia dan 15 hanya terbatas ke wilayah Indonesia, termasuk
Sumatera yaitu orang utan Sumatera. Hutan hujan tropis Sumatera ini juga
memberikan bukti dari evolusi biogeografi pulau. Bagian yang menonjol
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dari hutan hujan tropis Sumatera terdapat pada Pegunungan Bukit Barisan
yang dijuluki sebagai Pegunungan Andes-nya Sumatera, yang merupakan
perpaduan Danau Gunung Tujuh yang spektakuler (danau tertinggi di Asia
Tenggara). Keindahan Gunung Kerinci, gua, dan air terjun membuat tempat
ini semakin tepat untuk wilayah konservasi atau pariwisata.
Setidaknya 92 jenis endemis lokal telah diidentifikasi di Taman Nasional
Gunung Leuser. Nominasi ini berisi populasi dari kedua bunga terbesar di
dunia, yaitu Rafflesia arnoldii dan bunga tertinggi Amorphophallus titanium.
Tempat ini sangat penting bagi konservasi vegetasi pegunungan khusus dari
properti tersebut.
TAMAN

NASIONAL

UJUNG

KULON

(https://news.detik.com/

berita/2577781/menengok-taman-nasional-ujung-kulon-sisa-hutanhujan-tropis-di-pulau-jawa)
Taman Nasional Ujung Kulon adalah cagar alam yang menyimpan
banyak keanekaragaman flora dan fauna. Terletak di kawasan paling
barat Pulau Jawa, Ujung Kulon juga dikenal sebagai habitat alami
badak jawa yang saat ini dikenal sebagai satu dari 10 satwa yang
sedang diambang kepunahan. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan
sebuah kawasan hutan lindung dengan luas 122.956 hektar yang
termasuk ke dalam wilayah Provinsi Banten. Dari 122 ribuan kawasan
Ujung Kulon, 32 ribu hektare merupakan habitat tetap badak jawa.
Selain menjadi habitat bagi badak jawa, Ujung Kulon merupakan
hutan hujan tropis yang masih tersisa di Pulau Jawa. Ujung Kulon
saat ini juga dikenal sebagai situs warisan alam dunia oleh United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan,
bukan tak mungkin kawasan tersebut suatu saat nanti dapat
menjadi sebuah objek wisata bagi wisatawan yang ingin menikmati
keindahan alam habitat alami hewan bercula satu tersebut. Saat ini
hanya peneliti atau pengunjung dengan izin khusus yang bisa masuk.
Namun, apabila melihat peta di sebelah barat Ujung Kulon terdapat
sebuah pulau yang bernama Pulau Peucang. Pulau tersebut saat ini
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yang sedang dikembangkan untuk menarik para wisatawan regional
maupun internasional untuk berkunjung ke Ujung Kulon. Kembali
ke Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan konservasi ini merupakan
habitat badak jawa dan salah satu spesies yang terancam punah. Saat
ini populasi badak jawa di seluruh dunia hanya 60 ekor dan hanya
terdapat di Ujung Kulon. Oleh karena itu, saat ini Taman Nasional Ujung
Kulon mempunyai misi menjadi breeding stock (sumber makanan),
serta tempat tinggal bagi badak jawa. Sejak tahun 1967, konservasi
serta penelitian untuk perlindungan badak jawa telah dilakukan oleh
peneliti serta pemerhati lingkungan di kawasan Ujung Kulon. Beberapa
hal yang telah dilakukan adalah memasang 120 video trap di setiap
pohon di kawasan Ujung Kulon untuk mengamati gerak gerik serta
keseharian badak jawa untuk meneliti gaya hidup mereka. Selain itu,
untuk mengantisipasi berkurangnya habitat saat ini pengelola taman
nasional yang dibantu oleh NGO lingkungan seperti World Wildlife
Fund (WWF), juga berencana untuk mencari second habitat bagi satwa
ini. Sekitar 5 ribu hektare lahan baru di beberapa titik cagar alam,
serta hutan lindung di Banten sedang diteliti dan disurvei oleh para
ahli untuk menemukan habitat baru bagi hewan ini.

Kalimantan sebagai salah satu hutan hujan tropis terbesar yang menjadi
paru-paru dunia, ternyata menyimpan banyak rahasia keindahan alam.
Terlebih jika kita berjalan-jalan ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya kota
Balikpapan. Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan setelah
Samarinda, dengan jumlah penduduk terpadat mencapai 22% keseluruhan
daerah Kalimantan Timur. Balikpapan juga ditetapkan sebagai kota dengan
biaya hidup termahal se-Indonesia oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) Kota Balikpapan pada tahun 2012.
Banyak keindahan alam di Kalimantan Timur yang dapat dinikmati.
Beberapa objek wisata yang terkenal adalah Kepulauan Derawan yang terletak
di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kepulauan Derawan memiliki empat
pulau utama yang masing-masing memiliki karakterisik berbeda, di antaranya
adalah Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, dan Pulau Maratua.
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5. Hutan Hujan Tropis di Indonesia
Sebagian besar hutan alam di Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropis.
Hutan hujan tropis mempunyai ciri khas yang berbeda dengan hutan-hutan
lainnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.500 lebih pulau
yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beragamnya tempat tumbuh dari
hutan-hutan di Indonesia membuat hutan tropis Indonesia mempunyai ciri
khas yang khusus, dibandingkan hutan di belahan bumi lainnya.
Banyak para ahli yang mendiskripsi hutan hujan tropis sebagai ekosistem
spesifik, yang hanya dapat berdiri mantap dengan keterkaitan antara komponen
penyusunnya sebagai kesatuan yang utuh. Keterkaitan antara komponen
penyusun ini memungkinkan bentuk struktur hutan tertentu yang dapat
memberikan fungsi tertentu pula, seperti stabilitas ekonomi, produktivitas
biologis yang tinggi, siklus hidrologis yang memadai, dan lain-lain. Secara
nyata di lapangan, tipe hutan ini mempunyai kesuburan tanah yang sangat
rendah. Tanah ini tersusun oleh partikel lempung yang bermuatan negatif
rendah seperti kaolinite dan illite. Kondisi tanah asam ini memungkinkan besi
dan almunium menjadi aktif, di samping kadar silikanya memang cukup tinggi
sehingga melengkapi keunikan hutan ini. Akan tetapi, dengan pengembangan
struktur yang mantap terbentuklah salah satu fungsi yang menjadi andalan
utamanya, yaitu siklus hara tertutup (closed nutrient cycling) dan keterkaitan
komponen tersebut sehingga mampu mengatasi berbagai kendala/keunikan
tipe hutan ini.
Kondisi tanah hutan ini juga menunjukkan keunikan dan ciri khas
tersendiri. Aktivitas biologis tanah lebih bertumpu pada lapisan tanah atas
(top soil). Aktivitas biologis tersebut sekitar 80% terdapat pada top soil saja.
Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan bahwa hutan hujan tropis
merupakan ekosistem yang rapuh (fragile ecosystem), karena setiap komponen
tidak bisa berdiri sendiri. Di samping itu, dijumpai pula fenomena lain yaitu
adanya ragam yang tinggi antarlokasi atau kelompok hutan, baik vegetasinya
maupun tempat tumbuhnya. Dari ciri khas tersebut membuat hutan tropis di
Indonesia sangat rentan terhadap kerusakan hutan.
Kerusakan hutan tropis di Indonesia diperkirakan mencapai 2 juta hektare
per tahun. Kerusakan hutan tropis di Indonesia disebabkan oleh berbagai
faktor, baik dari pihak yang hanya mencari keuntungan semata ataupun

50

Biogeografi

dari cara pengelolaan hutan tropis yang salah karena tidak mengerti tentang
karakteristik hutan tropis itu sendiri. Usaha penanggulangan dan pencegahan
kerusakan hutan tropis di Indonesia merupakan hal yang mendesak untuk
dilakukan. Jika tidak maka hutan tropis ini akan hilang akibat kegiatan-kegiatan
penebangan hutan, pertambangan, pemukiman penduduk, pembukaan lahan
pertanian, kebakaran hutan, dan konversi dalam bentuk lain.
Berikut ini adalah 5 hutan hujan tropis terbesar di dunia.
a.

Sapo National Park, Liberia. Hutan ini merupakan hutan perawan dan
yang lembap, dan memiliki spesies unik vegetasi seperti choleras dan
makan daging-mikro-organisme. Akan tetapi, jika kita ingin berkunjung
ke tempat ini maka diharuskan untuk memberitahu pihak berwenang
sebelum pergi ke sana.

b.

Alaska’s rain forests. Hutan ini adalah tipe hutan beriklim sedang dan
memiliki spesies unik dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan di hutan ini
seperti pohon cemara, hemlock (cemara beracun), pohon cedar dan lumut,
bunga-bunga liar dan buah dari berbagai jenis.

c.

Amazon rain forests. Hutan ini disebut sebagai hutan hujan terbesar di
bumi. Hutan ini mencakup 40% dari benua Amerika Selatan yang
termasuk negara-negara seperti Brazil, Bolivia, Peru, Ekuador, Kolombia,
Venezuela, Guyana, dan Suriname. Hutan ini terbuat dari berbagai jenis
ekosistem dan tipe vegetasi seperti hutan hujan, hutan musiman, hutan
gugur, dan sabana.

d.

Ecuador’s cloud forests. Hutan ini lebih subur dan dingin dibandingkan
hutan hujan dataran rendah. Hutan ini memiliki spesies mamalia yang
lebih sedikit, tetapi memiliki cadangan El Monte dari Amerika Tengah
Agouti, Ocelot, Margay, Brocket Red Deer, Paca,Tayra, Andes Coati,TigaToed Sloth, dan White fronted Capuchin Monkeys .

e.

Daintree rain forests, Australia. Hutan ini memiliki sistem terumbu paling
bagus dan merupakan hutan hujan tropis. Hutan ini dikatakan berisi 30%
dari katak, berkantung, dan reptil ditambah 65% dari spesies kelelawar
dan kupu-kupu, serta 18% jenis burung yang ditemukan di sini. Lebih
dari 12.000 spesies serangga juga ditemukan di hutan hujan.
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Gambar 2.12 Bioma

Sumber:????????????????????????????????????????????

E. EVOLUSI DAN TAKSONOMI TUMBUHAN DAN HEWAN
Berikut penjelasan mengenai taksonomi tumbuhan dan hewan.

1. Evolusi Hewan
Evolusi adalah suatu proses perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit
dan memakan waktu yang (pada umumnya absolut) lama. Kita mengenal dua
macam evolusi, yakni evolusi progresif dan evolusi regresif (retrogresif ). Evolusi
progresif adalah evolusi menuju pada kemungkinan dapat bertahan hidup
(survive), sedangkan evolusi regresif adalah evolusi menuju kemungkinan
untuk punah. Proses evolusi menyangkut alam semesta dan juga makhluk
hidup (organisme).
Teori evolusi mengungkapkan perpaduan antara ide (gagasan) dan fakta
(kenyataan). Pencetus ide evolusi adalah ialah Charles Darwin (sarjana ilmu
pengetahuan alam Inggris, 1809-1892). Ia menerbitkan buku mengenai asal
mula spesies pada tahun 1859 dengan judul “On the Origin of Species by Means
of Natural Selection” atau “The Preservation of Races in the Struggle for Life”.
Alfred Wallace (sarjana ilmu pengetahuan alam Inggris 1823-1913) secara
terpisah mengembangkan pemikirannya dan menghasilkan konsepsi yang
sama dengan pendapat Charles Darwin. Dalam tahun 1858, Joseph Hooker
yang merupakan teman Charles Darwin, menggabungkan tulisan Alfred
Wallace dan Charles Darwin. Judul kedua tulisan tersebut menjadi “On the
Tendency of Species to Form Varieties; and On the Perpetuation of Varieties and
Species by Natural Means of Selection”.
Beberapa hal yang dianggap mengilhami Charles Darwin dengan gagasan
evolusinya adalah sebagai berikut.
a.

Jean Baptiste Lamarck (seorang biolog dari Perancis 1744-1829),
yang idenya mengenai evolusi dituangkan dalam bukunya: “Philosophie
Zoologique”. Inti dari buku tersebut adalah sebagai berikut.
1) Alam sekitar/lingkungan memiliki pengaruh pada ciri-ciri/sifat-sifat
yang diwariskan.

2) Ciri dan sifat-sifat yang didapat akan diwariskan kepada keturunannya.
3) Organ yang digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak
digunakan akan mengalami kemunduran.
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b.

Sir Charles Lylell (seorang geolog dari Inggris, 1797-1875) yang
menerbitkan buku mengenai prinsip-prinsip geologi “Principles of Geology”
(1830). Ia menyatakan bahwa bebatuan, pulau-pulau, dan benua selalu
mengalami perubahan.

c.

Thomas Robert Malthus (ahli ekonomi dan kependudukan Inggris),
yang pada tahun 1898 menerbitkan bukunya berjudul: “An Essay on The
Principles of Population as It Affect the Future Improvement on Mankind”.
Teorinya lebih dikenal dengan ungkapan kata-kata sebagai berikut:
jumlah penduduk naik seperti deret ukur, sedang bahan makan yang
tersedia naik seperti deret hitung.

				(a)								(b)
Sumber: http://scihi.org//wp-content/uploads/2015/08/Jean-Baptiste_de_Lamarck.jpg, http://www.kingscollections.
org/exhibitions/archives/beginning/staff-students/lyell

Gambar 2.13 (a) Jean Baptiste Lamarck, (b) Sir Charles Lyell

a.

Fenomena Evolusi

Selama berjuta-juta tahun telah ada tumbuhan dan hewan di bumi. Kita dapat
mengetahuinya dari bekas atau peninggalannya. Bekas atau peninggalannya
disebut dengan fosil. Fosil menunjukkan kepada kita bahwa beberapa jenis
hewan, misalnya dinosaurus telah lenyap sama sekali. Tumbuhan dan hewan
pertama sekali hidup di laut. Fosil menunjukkan bahwa diperlukan waktu yang
lama bagi hewan dan tumbuhan laut tadi untuk pindah kedaratan. Dengan
kata lain, organisme telah berubah sejak kehidupan dimulai.
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Cara-cara organisme untuk hidup dan telah mengalami perubahan
dalam waktu yang lama disebut evolusi. Kata evolusi berarti perubahan atau
pembentukan dari suatu organisme ke organisme lain. Para ahli biologi
mempelajari evolusi dengan cara mempelajari fosil, hewan, dan tumbuhan
hidup. Terdapat petunjuk memperlihatkan bahwa banyak hewan dan
tumbuhan yang telah berubah. Misalnya, banyak tumbuhan dan hewan yang
masih mempunyai bagian-bagian tubuh yang tidak lagi berfungsi. Ikan paus,
ikan lumba-lumba, dan beberapa ular besar masih mempunyai sisa tulangtulang kaki yang kecil di dalam tubuhnya, namun sekarang tidak satupun dari
mereka mempunyai kaki. Perubahan bagian-bagian tersebut menjadi sisasisa yang tidak berfungsi dan telah berlangsung selama berjuta-juta tahun.
Pertanyaan utama ialah bagaimanakah perubahan-perubahan itu dapat terjadi?
Salah satu alasan yang paling penting dari terjadinya perubahan tersebut
adalah adanya perubahan dalam suatu DNA tumbuhan dan hewan. Hal
ini biasanya terjadi secara kebetulan. Kita sering tidak dapat menjelaskan
mengapa hal itu terjadi. Jika DNA berubah di dalam telur, sperma, atau tepung
sari maka keturunannya akan berbeda dengan induknya. Sebagian besar
perubahan ini tidak mendukung kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan
tersebut. Terkadang perubahan ini menghentikan proses reproduksi (hewan
atau tumbuhan menjadi steril), atau hewan dan tumbuhan yang telah berubah
tidak dapat berkompetisi dengan yang lain sehingga mereka mati.
Para ilmuwan percaya bahwa ribuan tahun yang lalu terdapat jerapah
dengan leher panjang dan jerapah berleher pendek. Pada dasarnya telah terjadi
suatu perubahan di dalam DNA jerapah yang menyebabkan panjang lehernya
berbeda. Jerapah dengan leher panjang mempunyai peluang yang lebih besar
untuk mendapatkan makanan. Mereka dapat mencapai daun tumbuhan yang
tinggi. Dengan demikian, mereka dapat hidup lebih lama dan mempunyai
kesempatan lebih besar untuk bereproduksi dan demikian pula keturunannya.
Setelah beribu-ribu tahun, hanya jerapah dengan leher panjang saja yang
dapat mempertahankan hidup. Jerapah dengan DNA untuk leher pendek
tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan akhirnya musnah.
Semua kehidupan telah mengalami perubahan. Pada umumnya, perubahanperubahan itu terjadi secara perlahan-lahan.
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Sumber: http://hozir.org/macam-macam-evolusi-evolusi-kosmikuniverse--perubahan-pada-lin/8015_html_m40524d8c.jpg

Gambar 2.14 Evolusi pada Jerapah

b.

Teori Mengenai Evolusi

Terdapat teori atau pendapat mengenai evolusi sebelum Charles Darwin.
Dari masa-masa sebelum Charles Darwin (Pre-Darwinian) dapat disebutkan
beberapa nama yang gagasan-gagasannya telah menyinggung masalah evolusi,
yaitu sebagai berikut.
1) Anaximander (filsuf Yunani, 350 tahun sebelum masehi ) dan Aristoteles
(filsuf yunani, 350 tahun sebelum masehi ) yang telah menyinggung soal
evolusi.
2) Erasmeus Darwin, yaitu kakek Charles Darwin yang pada tahun 1700
menyatakan bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap
stimulasi adalah diwariskan.
3) Comte de Buffon (ahli ilmu pengetahuan alam, 1707-1788 ), yang
dengan tegas menolak gagasan adanya ciptaan khusus. Variasi-variasi
kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan hingga terjadi
penimbunan variasi.
Selain itu, dapat disebutkan pula pandangan-pandangan berikut yang
dianggap sebagai penunjang gagasan tentang evolusi.
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1) Hakikat proses evolusi adalah adanya faktor yang berubah dan faktor
yang memengaruhi perubahan. Faktor yang berubah adalah faktor dalam
(endogen) dan faktor luar (eksogen).
2) Gregor Johann Mendel (biarawan Austria 1822-1884) dalam tahun 1865
mengemukakan pendapat tentang adanya faktor dalam yang menurun.
Ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri yang diwariskan dan mekanisme
penurunannya disebut genetika.
3) Hugo de Vries (ahli botani dan genetika Belanda, 1848-1935) pada tahun
1886 mengemukakan pendapatnya tentang mutasi, suatu perubahan yang
bersifat kekal. Mutasi ini kemudian hari merupakan salah satu seni teori
evolusi. Mutasi kecil-kecilan lebih mempunyai arti dalam proses evolusi
daripada mutasi besar-besaran.
4) Hardy (Inggris) dan Weinberg ( Jerman) dalam tahun 1908 mengatakan
bahwa pada kondisi yang ideal maka frekuensi gen pada populasi dari
generasi ke generasi adalah konstan.
c.

Pro dan Kontra tentang Berbagai Pendapat Mengenai Masalah Evolusi

Sejak dicetuskan gagasan mengenai evolusi, timbul pendapat yang berbedabeda terutama mengenai sebab dan terjadinya proses evolusi. Berikut
disampaikan contoh-contoh sebagai ilustrasi mengenai adanya pro dan kontra
atau perbedaan pendapat tersebut.
1) Lamarck versus Weismann. Weismann (biolog Jerman, 1834-1912)
menentang pendapat Lamarck mengenai diturunkannya sifat-sifat
yang diperoleh. Percobaan yang dilakukan oleh Weismann adalah ia
mengawinkan 2 ekor tikus yang sudah dipotong ekornya. Ternyata
keturunan tikus-tikus berekor pendek (karena dipotong) tersebut tetap
berekor panjang. Keadaan ini tetap berlangsung meskipun dilakukan
dalam 20 generasi.
2) Lamarck versus Darwin. Perbedaan pendapat antara keduanya adalah
mengenai munculnya jerapah berleher panjang. Menurut Lamarck,
semula jerapah berleher pendek. Akan tetapi, karena makanan yang
berupa daun semakin berkurang maka dari generasi ke generasi leher
jerapah semakin panjang, untuk menjangkau daun yang semakin tinggi
letaknya. Sedangkan menurut Darwin, populasi jerapah adalah heterogen,
ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Dalam kompetisi
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mendapatkan makanan, jerapah yang berleher panjang lah yang lestari,
dan hingga jerapah berleher pendek lenyap secara perlahan-lahan.
d.

Petunjuk-Petunjuk Adanya Evolusi

Tanpa adanya petunjuk yang berupa fakta, teori evolusi yang berkembang
semenjak zaman Aristoteles hingga kini (dimana pengusutan kebenaran teori
evolusi ditingkatkan pada jenjang yang fundamental yaitu pada tingkat sel,
molekul, dan atom) hanyalah sekadar angan-angan atau anggapan belaka.
Kenyataan-kenyataan yang ada sehingga dapat atau tidak dijadikan bahan
bukti adanya evolusi tergantung dari interpretasi ahli-ahli yang bersangkutan.
Beberapa kenyataan tersebut adalah seperti yang diuraikan berikut ini.
1) Anatomi perbandingan. Dari studi ini dapat diketahui bahwa alat-alat
yang fungsional pada berbagai binatang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu
mempunyai bentuk berbeda dan fungsinya pun berbeda pula, namun jika
diteliti mempunyai bentuk dasar yang sama. Peristiwa ini disebut homologi.
Sedangkan yang kedua adalah alat-alat yang mempunyai bentuk dasar
berbeda, namun karena perkembangan evolusi yang konvergensi maka
alat-alat tersebut mempunyai fungsi yang sama. Peristiwa ini yang kita
sebut analogi.

Manusia

Anjing

Burung

Ikan paus

Sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Homology_vertebrates-en.
svg/512px-Homology_vertebrates-en.svg.png

Gambar 2.15 Homologi
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	Meskipun ada perbedaan fungsi baik tulang lengan maupun tulangtulang kecil pada lengan, namun mempunyai bentuk dasar yang sama. Jika
keduanya dibandingkan dengan anggota depan binatang yang terbang
misalnya burung dan kelelawar, meskipun terlihat jelas asal-usul yang
sama, namun perbedaannya semakin sama.
2) Embriologi perbandingan. Jika ditinjau perkembangan embrio hewan
bersel banyak yang berasal dari zigot mati maka terlihat adanya kesamaan,
yaitu bahwa zigot tersebut tumbuh dan berkembang melalui tahap blastula
dan tahap gastrula, untuk kemudian mengalami diferensiasi sehingga
terbentuk bermacam-macam alat.

A

B

C

Ikan Salamander Penyu

Ayam

Kelinci

Manusia

Sumber: http://raesitamd.blogspot.com/2010/06/bukti-evolusi.html

Gambar 2.16 Perkembangan Embrio

	Mengenai perkembangan embrio ini, Von Baer ( Jerman, 1792-1876)
menyatakan sebagai berikut.
a)

Sifat-sifat umum yang muncul sebelum sifat-sifat khusus.
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b) Perkembangan dimulai dari yang umum sekali, kurang umum, dan
akhirnya ke sifat-sifat yang khusus.
c)

Hewan yang satu memisah dengan progresif dari hewan yang lain.

d) Hewan-hewan yang dalam perkembangan, pada bentuk embrionya
serupa, tetapi bentuk dewasanya berbeda.
	Ernst Haeckel ( Jerman 1834–1919) menyatakan tentang adanya peristiwa
ulangan ontogeni yang serupa dengan peristiwa filogeninya, karena ia
mengemukakan apa yang ia sebut teori rekapitulasi atau hukum biogenetik.
Akan tetapi, teori ini banyak mendapat kritik dan sorotan. Beberapa
contoh adanya rekapitulasi adalah perkembangan terjadinya jantung pada
mamalia yang dimulai dengan perkembangan yang menyerupai ikan,
selanjutnya serupa dengan apa yang terdapat pada embrio amfibi, dan
selanjutnya menyerupai perkembangan embrio reptil. Kejadian semacam
ini juga dijumpai pada perkembangan ginjal yang melalui tingkat-tingkat
pronefros serta metanefros.
3) Perbandingan Fisiologi

	
Sebagaimana diketahui ada kemiripan dalam faal antara berbagai
makhluk mulai dari mikro organisme sampai manusia, misalnya adalah
sebagai berikut.
a)

Kemiripan dalam kegiatan pernapasan.

c)

Proses sintesis protein.

b) Kemiripan dalam kegiatan metabolisme.
d) Pembentukan ATP sebagai suatu bentuk molekul bertenaga tinggi,
dan penggunaannya dalam berbagai proses kehidupan adalah serupa
pada hampir semua organisme.
4) Petunjuk-Petunjuk Secara Biokimia

	Suatu percobaan yang oleh Nutall disebut uji presipitin, dasar adanya reaksi
antara antigen-antibodi. Banyaknya endapan yang terjadi sebagai akibat
reaksi tersebut digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan
antara organisme yang satu dengan lainnya. Percobaannya adalah pada
kelinci disuntikkan serum manusia berulang kali. Selang beberapa waktu
bila serum dari kelinci tersebut diambil, ternyata telah mengandung zat
anti yang terbentuk karena adanya antigen, yang dalam hal ini adalah
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darah manusia yang disuntikkan tersebut. Jika kemudian serum kelinci ini
berturut-turut dicampurkan pada darah manusia, kera kuno, kera zaman
baru dan lemur maka pengendapan yang terjadi ternyata paling banyak
adalah pada manusia. Kemudian berturut-turut dari manusia sampai
lemur semakin sedikit jumlahnya. Hal ini memberikan suatu gambaran
bahwa hubungan antara kelinci dan manusia lebih jauh dibanding dengan
kelinci dan lemur. Tes presipitin semacam ini juga menunjukkan bahwa
hubungan antara ikan paus dan babi lebih dekat dibanding dengan ikan
paus dan ikan yang lain.
5) Petunjuk-Petunjuk Peristiwa Domestikasi

	Mengubah tanaman dan hewan liar menjadi tanaman dan hewan yang
dapat dikuasai dan bermanfaat sesuai dengan dengan keinginan manusia
adalah akibat dari peristiwa domestikasi. Pada zamannya Darwin di
inggris, menyilangkan burung-burung merpati adalah sangat populer.
Pada waktu itu dijumpai adanya 150 variasi burung-burung merpati,
di antaranya ada yang begitu berbeda hingga dapat dianggap sebagai
spesies bahkan varietas yang berbeda. Sebagai contoh adalah burung dara.
Ada burung dara dengan ekor sebagai kipas, yang jumlah bulu ekornya
adalah 40. Sedangkan pada burung merpati yang asli hanya 12. Mengenai
warnanya pun bermacam-macam, ada yang putih salju, kuning emas,
kemerah-merahan, hitam, beberapa mempunyai jambul, berkalung, dan
sejenisnya.
6) Petunjuk dari Alat Tubuh yang Tersisa

	Alat-alat tubuh yang tersisa ini dianggap sebagai bukti proses evolusi. Hal
itu karena sifat dari alat ini yang pada hakikatnya sudah tidak berguna lagi,
namun ternyata masih dijumpai yang kadang-kadang jumlahnya cukup
banyak. Misalnya, pada manusia jumlahnya adalah 100. Jika hal tersebut
sebagai bentuk ciptaan khusus maka kiranya aneh kalau alat-alat yang
pada hakikatnya tidak berguna lagi itu ikut tercipta dalam penciptaan
makhluk tersebut. Pada ikan, serangga, hewan yang hidup di gua-gua,
dan lain-lain ternyata matanya meredusir atau tidak ada sama sekali.
Sedangkan hewan-hewan yang serupa yang masih dekat hubungannya
dan hidup di luar gua ternyata masih mempunyai mata.
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	Pada ular piton masih dijumpai adanya sisa-sisa anggota belakang yang
dapat dilihat dari luar sebagai bangunan, seperti benjolan kuku yang
berwarna hijau. Ternyata bahwa bangunan tersebut di dalam mempunyai
hubungan dengan gelang panggul. Burung kiwi yang terdapat di Selandia
Baru merupakan burung yang tidak dapat terbang, dan mempunyai organ
sisa sebagai akibat menyusutnya sayap. Alat yang menyusut juga ada yang
dijumpai hanya pada waktu embrio saja untuk kemudian menghilang
pada pertumbuhannya di kemudian hari. Paus kepala busur mempunyai
alat untuk menyaring air yang dipergunakan untuk mendapatkan
mangsanya berupa mikroorganisme. Ikan paus ini tidak mempunyai gigi
seperti halnya ikan paus mamalia yang lain. Akan tetapi, pada tulang
rahang di embrionya terdapat gigi-gigi kecil dan menghilang sebelum
lahir. Sebagaimana diketahui, ikan paus digolongkan pada mamalia yang
semestinya mempunyai rambut yang menjadi ciri khas. Akan tetapi, ikan
paus dewasa tidak mempunyai rambut. Sebagai gantinya, agar panas
badannya tetap adalah lapisan lemak yang tebal. Hanya saja bentuk
embrio dalam tubuh induk dari ikan paus ternyata mempunyai lapisan
yang mengandung rambut. Begitu halnya pula dengan manusia.
e.

Studi Kasus Evolusi

Berikut beberapa penjabaran mengenai studi kasus evolusi menurut Charles
Darwin terkait salah satu evolusi hewan yaitu kuda. Prinsip perubahan dari
nenek moyang kuda menuju ke bentuk kuda yang sekarang kita kenal adalah
sebagai berikut.
1) Bertambah besarnya tubuh kuda dari sebesar kucing hingga sebesar yang
kita kenal dewasa ini.
2) Semakin menjadi besar dan panjangnya kepala bagian depan sampai pada
mata.
3) Bertambah panjangnya dan semakin besarnya kemungkinan bergerak
dari leher tersebut.
4) Perubahan dari geraham depan (premolar) dan geraham (molar) dari
bentuk yang sesuai untuk makan daun-daunan dan rumput menjadi
bentuk yang sesuai.
5) Bertambah panjangnya anggota kaki agar dapat dipakai untuk berlari
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cepat, tetapi bersamaan itu gerak berputarnya menjadi terbatas atau
hilang. Tulang-tulang pada kaki depan bersatu agar memungkinkan
adanya persendian engsel, dan memperbaiki kemampuan untuk menahan
berat yang dibebankan pada radius dan tibia.
6) Adanya reduksi pada jari kaki dari lima menjadi satu, yaitu jari ketiga yang
selanjutnya memanjang yang kemudian disokong oleh adanya teracak.
Binatang yang dianggap sebagai nenek moyang kuda ini sampai sekarang
adalah Eohippus yang terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Besarnya
(tingginya) binatang ini hanya sekitar 28cm dan lehernya pendek. Kaki
depannya berbeda dengan kaki belakang. Kaki yang depan mempunyai
empat jari, sedangkan yang di belakang tiga jari dimana jari yang keempat
dan kelima tinggal kecil saja.
7) Mesohippus lebih besar dari Eohippus +/- 60 cm. Kaki depan maupun
belakang berjari tiga semuanya. Hewan ini muncul pada Oligocene. Pada
Zaman Miosen dijumpai adanya Parahyppus dan Merchyppus, yang
pertama pemakan daun dan yang kedua pemakan rumput. Pada Zaman
Pliosen dijumpai Pliohippus, juga beberapa macam yang lain. Di sini jari
sampingnya sudah mereduksi hingga tidak mencapai tanah lagi. Pada
saat inilah kemudian muncul nenek moyang kuda yang berjari satu, yang
menyebar ke seluruh benua kecuali Australia.

Eohippus
(50 juta tahun yang lalu)

Mesohippus
(35 juta tahun yang lalu)

Pliohippus
(5 juta tahun yang lalu)

Merychippus
(10 juta tahun yang lalu)

Eguus
(Saat ini)
Sumber: http://www.minnano-jouba.com/mame_chishiki11_en.html

Gambar 2.17 Evolusi Kuda
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Dalam Zaman Pleistosen dijumpai adanya 10 spesies atau lebih yang dapat
digolongkan dalam jenis Equus. Sisanya bermacam-macam. Dari pembicaraan
mengenai asal-usul kuda ini dapat timbul suatu kekeliruan yang seakan-akan
perkembangannya merupakan suatu garis lurus, tetapi sesungguhnya tidak
demikian. Ada percabangan-percabangan tetapi kemudian punah, seperti
halnya Hippi yang terdapat pada Zaman Miosen bersama-sama Parahyppus
dan Merychippus.
Catatan mengenai fosil menunjukkan bahwa pemunculan suatu spesies
diikuti dengan adanya spesies yang berlangsung relatif singkat. Dalam peristiwa
ini dibedakan populasi-populasi yang tidak memungkinkan lagi terjadinya
“persilangan”, dimana fertilisasi masih mungkin terjadi namun keturunannya
tidak lagi fertil. Contoh klasik dari apa yang disebut radiasi adaptif ialah yang
pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin mengenai burung finch
di Galapagos. Di sini perbedaannya terletak pada besar dan bentuk paruh,
kebiasaan makan, serta pola kelakuan yang lain. Di pulau yang terpencil dan
gersang ini dijumpai 13 spesies burung finch, sedangkan di tempat lain hanya
dikenal 1 spesies saja. Orang berteori bahwa burung di Galapagos tersebut
mula-mula hanya satu spesies yang berasal dari benua Amerika Selatan +/600 mil, yang sampai di Galapagos secara kebetulan terbawa angin. Kompetisi
segera timbul karena keadaan pulau tersebut yang gersang dan terpencil.
Spesialisasi dalam menggunakan bahan makanan yang berbeda adalah
cara yang paling baik dalam menghindarkan diri dari kekalahan dalam
berkompetisi. Dari adaptasi ini kemudian muncul bermacam-macam finch,
antara lain yang hidup di tanah dan makan biji-bijian yang berbeda. Oleh
karena itu, ada yang berparuh pendek dan kuat (3 spesies) dan berparuh
panjang untuk biji kaktus (1 spesies). Enam spesies lain dikenal sebagai burung
pencari makan di pohon, serta dibedakan yakni yang memakan biji dan yang
memakan serangga. Ada pula yang hidup dari madu, insekta, dan buah di
semak belukar.
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Gambar 2.18 Bentuk Paruh dari Jenis Burung Finch

Mamalia juga mengalami proses evolusi dengan karakteristik mamalia
yang dapat kita memperkirakan bahwa mamalia pertama timbul pada akhir
Zaman Trias dari moyang therapsida. Mereka merupakan hewan kecil yang
sangat aktif yang makanan utamanya terdiri atas insekta. Kehidupan yang
aktif ini berhubungan dengan kemampuannya untuk memelihara suhu badan
yang tetap (homeotermi). Seperti halnya dengan burung (yang tidak tampak
sampai Zaman Jura) hal ini berkaitan dengan perkembangan jantung beruang
empat dan pemisahan sempurna dari peredaran darah oksigen dan sistematik.
Konservasi panas tubuh dimungkinkan dengan perkembangan rambut.
Sementara mamalia yang paling awal bertelur seperti moyang reptilian,
anaknya setelah menetas diberi makan dengan susu yang disekresikan oleh
kelenjar-kelenjar dalam kulit induknya. Berlawanan dengan moyang reptilian,
gigi mamalia mengalami spesialisasi untuk memotong (gigi seri), menyobek
(gigi taring), dan menggiling (geraham) makanannya. Bahan kelabu serebrum
yang ditutupi oleh bahan puti pada reptilia, tumbuh keluar di atas permukaan
otak. Modifikasi ini mempunyai akibat yang jauh.
Evolusi mamalia yang paling awal berlangsung mulai beberapa jalur yang
berbeda. Dari kelompok tersebut hanya tiga yang sampai sekarang masih
hidup.
1) Monotremata, mamalia bertelur (subkelas Prototheria).

2) Marsupialia, mamalia berkantung (subkelas Methateria).
3) Mamalia berplasenta (subkelas Eutheria).
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Masing-masing dibedakan dari cara mereka merawat anak selama
perkembangan embrio. Monotremata tetap bertelur seperti nenek moyang
therapsidanya. Platypus paruh bebek dan pemakan semut berduri merupakan
satu-satunya monotremata yang ada di bumi sekarang. Pada marsupialia, anak
ditahan untuk jangka waktu yang pendek di dalam saluran reproduksi induk.
Selama waktu yang pendek ini, makanan diperoleh dari kantung kuning telur
yang tumbuh didalam dinding uterus.
Evolusi mamalia. Mamalia berevolusi dari sejenis reptil, sejalan de
ngan evolusi dinosaurus yang juga berasal dari jenis lain reptil purba. Transisi
dari reptil menjadi mamalia berada dalam deretan yang halus, diperkuat oleh
bukti fosil dengan sejumlah bentuk perantara. Begitu mirip secara anatomi
sehingga sulit memilih salah satunya dan mengatakan “inilah mamalia
pertama.” Salah satu perbedaan kerangka penting antara reptil dan mamalia
terletak pada telinga dalam, yakni reptil hanya memiliki satu tulang sementara
mamalia memiliki tiga tulang sehingga memperkuat jangkauan frekuensi
dan sensitivitas telinga mereka. Mamalia Mesozoikum purba berukuran
kecil dan sangat mungkin bersifat nokturnal. Ia mirip dengan shrew (tikus)
modern, namun merupakan anggota
kelompok yang kini telah punah.
Diversifikasi plasenta menjadi
ordo-ordo mamalia sekarang, dari
perissodactyl hingga primata tidak
terjadi hingga hampir 150 juta tahun
setelah mamalia pertama muncul.
Mamalia plasenta atau secara formal
bernama Eutheria adalah mamalia
yang dilengkapi dengan plasenta,
dan karenanya mampu merawat
anak mereka di dalam tubuh mereka
Sumber: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322156.
php
sendiri untuk periode yang lebih
Gambar 2.19 Platipus Merupakan Mamalia
panjang. Hal itu berbeda dengan
Monotremata
marsupial dan monotremata petelur.
Masa kemunculan mamalia plasenta juga berada pada sekitar
masa kepunahan massa di perbatasan Kapur-Tersier (KT boundary). Masa
kepunahan ini paling terkenal karena punahnya dinosaurus, walaupun mereka
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hanya membentuk minoritas kecil hewan yang punah di saat itu.Waktu eksak
peristiwa ini masih misteri, namun segera setelah dinosaurus punah, mamalia
(begitu juga burung) mengalami radiasi adaptif besar. Semua ordo modern
termasuk kita sendiri, dapat dilacak asal usulnya hingga periode ini. Kecepatan
diversifikasi ini merugikan karena ini membuat hubungan antara kelompok
utama mamalia sulit dipisahkan, walaupun beberapa kemajuan telah dilakukan
belakangan ini.
Orang kadang menyebut atau menulis ikan lumba-lumba atau ikan paus
untuk kedua hewan tersebut. Lumba-lumba dan paus bukan ikan. Kedua
binatang tersebut adalah hewan mamalia yang hidup di laut dan merupakan
ordo Cetacea. Lumba-lumba adalah hewan mamalia laut yang sangat cerdas
dan satu ordo dengan paus. Banyak kemiripan lumba-lumba dan paus, bahkan
sebagian orang menganggap lumba-lumba adalah paus kecil. Ada hampir
empat puluh spesies lumba-lumba bervariasi dalam ukuran panjang dari 1,2
m (4 kaki) sampai dengan 9,5 m (30 kaki) dan berat 40 kg sampai dengan 10
ton. Makanan utama sebagian besar adalah ikan dan cumi-cumi.
Anatimy of a dolphin
(Delphinidae)
Dorsal fin
Brain

Scapula

Lung

Kidney
Spinal column
Blubber

Blow hole
Skull
Melon
Eye

Flukes

Liver
Larynx
Teeth Esophagus

Intestines
Stamach

Pelvis
Anus

Heart
Flipper

Median notch

Sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Dolphin_anatomy.png

Gambar 2.20 Anatomi Lumba-lumba

Lumba-lumba adalah salah satu hewan laut paling cerdas, dan penampilan
mereka sangat ramah, dengan ciri khas “senyum” dari mulut mereka sehingga
menyenangkan dan sangat populer di kalangan manusia. Manusia tertarik
dengan kisah lumba-lumba sejak zaman dahulu. Bangsa Romawi telah
membuat gambar mozaik lumba-lumba sekitar 2.000 tahun lalu. Banyak
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teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba, mulai dari olahraga renang
sampai teknologi sonar.
Sirip ekor, bentuknya horizontal. Dengan sirip ini paus
berenang dengan menggerakannya ke atas dan ke
bawah

Lubang hidung, dengan posisi lubang hidung
menghadap ke atas, paus lebih mudah mengambil
udara

Sirip punggung

Mata, memiliki kelopak mata

Kulit, licin seperti karet
Sirip renang/kaki depan,
memiliki tulang jari di dalamnya.
Bentuk tangan berevolusi menjadi
alat dayung
Sumber: https://aurinditaameliablue.files.wordpress.com/2014/03/detail-anatomi-paus.jpg

Gambar 2.21 Anatomi Paus

Paus juga merupakan binatang mamalia yang hidup di laut. Paus merupakan
hewan laut terbesar yang diketahui pernah ada berukuran panjang 30 m (98
kaki) dan berat 180 ton (paus biru). Spesies paus terkecil adalah paus sperma
pygmy yang berukuran 3,5 m (11 kaki). Paus diperkirakan menghuni di semua
lautan di dunia selama jutaan tahun yang lalu.
Lumba-lumba dan paus memiliki ciri-ciri mamalia yang ada pada kedua
hewan tersebut. Seperti hewan mamalia lainnya, lumba-lumba dan paus
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
1)
2)
3)
4)
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Bernapas menggunakan paru-paru.

Mempunyai rambut (sedikit dan ada di paus dewasa).
Berdarah panas.

Mempunyai kelenjar susu.
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e)
f)

Artiodactyls

Mempunyai jantung dengan empat ruang.
Evolusi cetacea.

Mesonychedae
(Andrewsarchus)

Seluruh cetacea termasuk lumba-lumba dan paus adalah keturunan dari
mamalia darat dari urutan artiodaktil (bahkan berujung ungulates ).
Pakicetidaesekitar 54
Keduanya terkait dengan Indohyus yang punah dan terpisah
(Pakicetus)
juta tahun yang lalu. Cetacea primitif ini mungkin pertama turun ke laut
sekitar 50 juta tahun yang lalu dan menjadi sepenuhnya air sekitar 5-10
juta tahun kemudian. Akhirnya mereka beradaptasi untuk hidup dalam
Ambulocetidae
lingkungan laut. Perubahan anatomi utama meliputi perampingan
tubuh,
(Ambulocetus)
migrasi dari bukaan hidung ke arah atas tempurung kepala, menyusut dan
akhirnya hilangnya anggota tubuh belakang, forelimbs menjadi sirip, serta
Remingtonocetidae
perubahan pertumbuhan pada ekor.
(Dalanistes)

Protocetidae
(Rodhocetus)

Dorudontidae
(Dorudon)

Basilosauridae
(Basilosaurus)

Mysticetes (Right
Sumber: https://stories.anmm.gov.au/cetacean-evolution/wp-content/uploads/sites/9/2014/06/
whale)
Indohius.jpg

Gambar 2.22 Ilustrasi Indohius

Odontocetes (Killer
whale)
Sumber: http://3.bp.blogspot.com/-963rpkWcu-A/U1rO6NKRQRI/AAAAAAAAtjA/_mlt91ybMAI/s640/35687_1286446852
258_6621455_n.jpg

Gambar 2.23 Evolusi Paus
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2.

Evolusi Burung

Terdapat sekitar 10.000 spesies burung di dunia. Seperti Crocodilia, burung
adalah arkosaurus, namun hampir semua ciri-ciri anatomi burung telah termodifikasi dalam adaptasi untuk terbang. Banyak ciri-ciri burung merupakan
adaptasi yang memfasilitasi kemampuan terbang, termasuk modifikasi peringan tubuh yang menjadikan terbang lebih efisien. Misalnya, burung tidak
memiliki kandung kemih, dan betina dari kebanyakan spesies hanya memiliki
satu ovarium. Gonad betina maupun jantan biasanya berukuran kecil, kecuali
pada saat musim kawin saat ukuran gonad membesar. Burung yang masih ada
juga tidak memiliki gigi, adaptasi yang memangkas bobot kepala. Adaptasi burung yang paling jelas untuk terbang yaitu sayap dan bulunya. Bulu terbuat
dari protein B-keratin yang juga ditemukan pada sisik reptil lain. Bentuk dan
susunan bulu membentuk sayap menjadi arfoil (permukaan yang menghasilkan gaya angkat di udara) dan mereka mengilustrasikan beberapa prinsip yang
sama dengan aerodinamika sayap pesawat terbang. Daya untuk mengepakkan
sayap berasal dari kontraksi otot-otot pektoral (dada) yang besar dan tertambat pada sebuah taju di sternum (tulang lunas dada). Beberapa jenis burung
misalnya elang dan rajawali, memiliki sayap yang teradaptasi untuk melayang
seiring aliran udara dan hanya perlu mengepakkan sayap sesekali. Burung
yang lain termasuk kolibri harus terus-menerus mengepakkan sayapnya agar
mengambang di udara. Salah satu burung tercepat adalah walet, yang dapat
terbang hingga kecepatan 170 km/jam.
Terbang memberikan banyak keuntungan. Hal tersebut mampu memudahkan perburuan dan pengumpulan bangkai. Sebagian besar burung mengonsumsi serangga terbang, sumber makanan yang kaya nutrien, dan berlimpah.
Terbang juga memudahkan burung untuk melarikan diri dari predator di permukaan tanah, serta memungkinkan beberapa burung bermigrasi jarak jauh
untuk mengeksploitasi sumber makanan yang berbeda dan wilayah perbiakan
musiman. Terbang membutuhkan banyak sekali energi dari metabolisme yang
aktif. Burung bersifat endotermik. Mereka menggunakan panas metaboliknya
sendiri untuk mempertahankan suhu tubuh yang tinggi dan konstan. Bulu dan
lapisan lemak pada beberapa spesies menyediakan insulasi yang menyebabkan burung mampu m
 empertahankan panas tubuh. Paru-parunya memiliki
saluran-saluran kecil yang mengarah ke dan dari kantong udara elastis, yang
meningkatkan aliran udara dan pengambilan oksigen. Sistem pernapasan yang

70

Biogeografi

efisien ini dan sistem sirkulasi dengan jantung yang memiliki ruang berjumlah empat, untuk menjaga jaringan-jaringan agar tetap disuplai oleh oksigen
dan nutrien yang cukup sehingga mendukung metabolisme dengan laju yang
tinggi. Terbang juga membutuhkan penglihatan yang tajam dan kontrol otot
yang halus. Burung memiliki penglihatan yang tajam. Area visual dan motorik otak berkembang dengan baik, dan otak lebih besar secara proporsional
dibandingkan dengan amfibia, dan reptil nonburung.
Burung biasanya menunjukkan perilaku yang sangat kompleks, terutama
selama musim kawin. Hal itu karena telur-telur memiliki cangkang saat
dikeluarkan, dan fertilisasi harus berlangsung secara internal. Kopulasi biasanya
melibatkan kontak antarventilasi pasangan, bukaan kloaka dari pasangan yang
kawin. Setelah telur dikeluarkan, embrio burung harus dijaga agar tetap hangat
dengan dierami oleh induk betina, induk jantan, atau keduanya bergantung
pada spesiesnya.
Asal usul burung adalah topik yang sentral dan berkelanjutan dalam bio
logi evolusioner. Hubungan kekerabatan yang dekat antara burung dan dinosaurus pertama kali dikemukakan pada abad ke-19, setelah ditemukannya
burung primitif Archaeopteryx di Jerman. Sebagian besar ilmuwan mendukung
pendapat bahwa burung adalah hasil evolusi dari kelompok dinosaurus te
trapoda pada Zaman Mesozoik. Burung memiliki banyak sekali ciri rangka
yang unik dengan dinosaurus. Selain itu, lebih dari dua puluh fosil spesies
dinosaurus telah ditemukan memiliki bulu. Bahkan ada juga dinosaurus kecil
misalnya Microraptor dan Anchiornis, yang memiliki bulu lengan dan kaki yang
panjang yang membentuk sayap.
Avialan pada masa Jurassik, Pedopenna, juga memiliki bulu kaki yang
panjang. Witmer menyimpulkan bahwa bukti ini cukup untuk menunjukkan
bahwa evolusi burung terjadi melalui tahapan empat sayap. Bukti fosil juga
menunjukkan bahwa burung dan dinosaurus memiliki ciri-ciri yang sama.
Seperti misalnya tulang terpneumatisasi yang berongga, gastrolit dalam sistem pencernaan, pembuatan sarang, dan perilaku mengerami telur. Penemuan
jaringan lunak Tyrannosaurus rex memungkinkan dilakukannya perbandingan
anatomia sel dan pengurutan protein dari jaringan kolagen, dan kedua metode
itu menunjukkan bahwa T. rex dan burung berkerabat dekat. Bahkan kekerabatan di antara burung dengan dinosaurus lebih dekat daripada kekerabatan
antara mereka dengan Alligator. Studi molekuler kedua secara kuat mendukung
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kekerabatan burung dan dinosaurus, meskipun tidak menempatkan burung
dalam kelompok teropoda. Studi ini menggunakan delapan pengurutan kolagen tambahan yang diekstraksi dari tulang paha Brachylophosaurus canadensis,
seekor hadrosaurus. Pada masa kini hanya ada sedikit ilmuwan yang masih
meragukan asal usul burung dari dinosaurus, dan mereka mengusulkan bahwa
burung berevolusi dari reptil archosaurus jenis lainnya. Di antara konsensus
yang mendukung moyang dinosaurus, urutan pasti yang mengakibatkan munculnya burung awal dalam teropoda maniraptoran adalah topik yang masih
diperdebatkan. Asal usul penerbangan burung adalah pertanyaan yang terkait,
namun terpisah yang juga memiliki beberapa usulan jawaban.
Baru-baru ini, para ahli paleontologi dari Ludwig Maximilians Universitaet (LMU) di Munich mempelajari spesimen baru Archaeopteryx. Spesimen
ini mengungkap fitur bulu yang sebelumnya tidak diketahui, dimana temuan
pertama telah dijelaskan fungsi asli dan pertumbuhannya digunakan pada spe
sies burung terbang. Archaeopteryx memiliki misteri yang menyimpan tanda
tanya besar. Sejauh ini telah ditemukan spesimen terbaik sehingga memungkinkan adanya perbandingan rinci dengan dinosaurus berbulu lainnya. Fosil
tersebut secara keseluruhan diperiksa oleh tim Dr. Oliver Rauhut, paleontolog
LMU-Munich dan dibantu oleh Bavarian State Collection. Hasil analisis diterbitkan dalam edisi terbaru jurnal Nature.
c.

Evolusi Tumbuhan

Berikut beberapa penjelasannya.
1) Lumut Dan Lumut Hati (Filum Bryophyta)
Sekitar 23.000 spesies lumut dan lumut hati telah diidentifikasi. Mereka
merupakan tumbuhan kecil dan agak sederhana yang biasanya tumbuh di
tempat-tempat basah. Sebagian besar dari lumut hati mempunyai tubuh
tipis seperti kulit, yang tumbuh memipih rata di atas medium penunjangnya
– air tenang atau tanah basah. Tubuh tumbuhan lumut sedikit lebih rumit
daripada lumut hati. Tubuhnya terdiri dari pucuk tegak dengan beberapa
anak daun yang amat kecil tersusun dalam pilihan. Pada kedua tumbuhan
itu tidak dijumpai jaringan kayu untuk menunjang sehingga tidak pernah
tumbuh menjadi amat besar. Tidak ada sistem pembuluh khusus untuk
pengangkutan air dan makanan ke seluruh tumbuhan.
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Pada hal ini kita dapat pelajari bahwa reproduksi seksual pada lumut
hanya dapat terjadi jika sel-sel sperma dapat berenang, atau terpecik dari
tumbuhan yang menghasilkan ketumbuhan yang mengandung telur.
Tidak adanya sistem pengangkutan air khusus dan perlunya air bebas untuk reproduksi seksual merupakan dua alasan mengapa Bryophta terbatas
pada habitat, setidak-tidaknya secara berkala yang airnya melimpah.
Sekitar 14.000 spesies lumut sudah dikenal. Lumut tudung kepala Poly
trichum commune merupakan bentuk yang tersebar luas dan biasa ditelaah.
Lumut Sphagnum dengan subur tumbuh di rawa dan bila terurai sebagian,
dijual sebagai lumut gambut kepada tukang kebun yang ingin menyuburkan tanahnya. Lumut berperan penting dalam ekonomi alam. Bersama
Lichenes, mereka merupakan tumbuhan pertama di antara yang lain-lain,
yang tumbuh di daerah gersang seperti celah batuan yang terbuka oleh
glasier yang bergerak mundur. Mereka tumbuh cepat dan membentuk
banyak bahan tumbuhan yang terurai, humus, yang dengan cepat membentuk tanah yang sesuai untuk pertumbuhan berbagai tumbuhan yang
lebih kompleks. Dalam hutan yang sudah mantap, tekstur bunga karang
bantalan lumut itu menyerap air dari hujan dan salju yang mencair. Hal
ini mengurangi kemungkinan adanya banjir dalam musim semi dan kekeringan sungai dalam musim panas, serta mengurangi hilangnya tanah
oleh erosi air.
Bryophyta terkadang dianggap sebagai moyang tumbuhan berpembuluh.
Kesederhanaan strukturnya, tiadanya jaringan pembuluh, dan pembatasan
pada tempat-tempat basah menyatakan bahwa mereka adalah bentukan
intermediet di antara algae tumbuhan berpembuluh. Akan tetapi,
catatan fosil menunjukkan bahwa ini tidak benar. Tidak ada fosil
Bryophyta ditemukan di dalam batuan yang terbentuk sebelum periode
Devon. Seperti akan kita ketahui, tumbuhan berpembuluh sudah ada
pada periode Silur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lumut dan lumut
hati dapat merupakan kolonisasi kedua, yang agak kurang berhasil di
daratan moyang akuatik atau mungkin (seperti yang telah diketahui)
merupakan keturunan tumbuhan darat yang telah kehilangan banyak
di antara penyesuaian moyangnya. Bagaimana pun tidak adanya sistem
pembuluh, jaringan berkayu, dan keperluan air permukaan agar sperma
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dapat bergerak dari anteridia ke arkegoria telah membatasi kemampuan
evolusi organisme ini.

(a)

(a)
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Ricciocarpos#/media/File:RicciocarposNatans3.JPG, https://ohiomosslichen.org/wpcontent/uploads/2014/07/Polytrichum-commune-sporophytes-2-750x500.jpg

Gambar 2.24 (a) Lumut hati yang umum, Ricciocarpus natans, (b) Bryophyta, Kiri: Lumut
tudung kepala yang umum, Ploytrichum commune.
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2) Tumbuhan Berpembuluh (Filum Tracheophyta)
Meskipun anatomi tumbuhan yang pertama tidak diketahui benar,
fosil-fosil yang terawal menunjukkan bahwa organisme tersebut telah
mengembangkan sistem pembuluh untuk angkutan air dan makanan
ke seluruh tumbuhan. Oleh karena itu, mereka merupakan anggota
filum Tracheophyta yang bonafide dari filum tumbuhan berpembuluh.
Menjelang akhir periode Devon muncul empat kelompok yang berbeda,
dan masing-masing telah meninggalkan beberapa keturunan sampai masa
kini. Kelompok itu dinamakan subfilum Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida,
dan Pteropsida. Keturunannya yang hidup berjumlah sekitar 260.000
spesies.
Psilopsida tidak mempunyai akar ataupun daun. Akan tetapi, mereka
mempunyai batang di bawah tanah (rizoma, rimpang) dan batang tegak
di atas tanah yang masing-masing mengandung xilem dan floem. Foto
sintesis berlangsung dalam batang tegak, dan batang ini juga menghasilkan
sporangium. Empat spesies yang hidup di masa kini sangat mirip dengan
psilopsida fosil dan walau tidak semua ahli botani menyetujui, kita akan
memasukannya ke dalam subfilum ini. Jika Psilotum nudum merupakan psilopsida sejati, kita dapat
mendeduksi bahwa psilopsida
purba menghasilkan hanya satu
macam spora. Spora berkembang menjadi gametrofit kecil
yang membentuk anteridia dan
arkegonia. Fertilisasi dilakukan
oleh sperma yang berenang dan
karena itu tumbuhan ini agak
nya terbatas pada habitat yang
Sumber: https://www.faunadanflora.com/wp-content/
uploads/2016/05/paku-purba.jpg
basah, setidak-tidaknya sebaGambar
2.25
Psilopsida
gian dari massanya.
Anggota subfilum ini biasanya disebut lumut gada. Nama ini diperoleh
dari persamaan sepintas dengan lumut (tumbuhnya dekat tanah dan
berdaun kecil) dan dari kenyataan bahwa mereka membentuk spora-spora
berstuktur gada yang disebut strobilus. Mereka sama sekali bukan lumut,
melainkan tumbuhan berpembuluh dengan xilem dan floem dalam akar
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dan daun yang berhubungan dengan xilem dan floem yang ada dalam
batang. Daunnya sederhana dan kecil, dengan jaringan pembuluh yang
terdapat dalam tulang daun tunggal tanpa cabang.
Walaupun semua anggota subfilum yang hidup sekarang ini benarbenar kecil, fosil spesies yang mencapai tinggi 100 kaki (3 meter) telah
ditemukan. Pohon-pohon ini terutama banyak sekali selama periode
Mississippi dan Pennsylvania, dan sisa-sisanya membantu pembentukan
endapan batubara yang luas sekali. Sebagian besar dari batubara yang
ada di dunia sekarang ini terbentuk pada waktu tersebut sehingga kedua
periode tersebut secara bersama sering disebut periode Karbon. Jika kita
membakar batubara ini sekarang, kita sedang melepaskan energi yang
disimpan oleh fotosintesis sekitar 300 juta tahun yang lalu. Beberapa
di antara Lycopsida menghasilkan dua macam spora (sampai kini masih
demikian), mikrospora (jantan) dan megaspora (betina). Masing-masing
tumbuh menjadi gametofit jantan dan betina. Terkadang megaspora itu
tersimpan dalam jaringan sporofit induk dan seperti pada Gymnospermae
dan Angiospermae masa kini, hal itu memberikan lingkungan terlindung
untuk terjadinya fertilisasi.
Tumbuhan dalam subfilum ini biasa disebut ekor kuda atau scuring rushes
(bahan menggosok). Nama pertama diambil dari cara percabangan yang
khas, yakni ulir atau lingkaran anak cabang yang berasal dari pucuk di
atas tanah. Setiap musim pucuk
ini berkembang dari batang bawah
tanah. Nama kedua diperoleh dari
kenyataan bahwa tumbuhan ini pernah digunakan untuk membersihkan pot dan panci. Ekor kuda sering
tumbuh di tempat-tempat berpasir dan menghimpun banyak sekali
silika dalam batangnya. Silika ini
menyebabkan batang amat berkikis
dan karena itu merupakan bahan
Sumber: http://www.plantarium.ru/page/image/id/59775.html
ampelas yang efektif. Daunnya sa
Gambar 2.26 Equisetum palustre, Ekor
ngat kecil dan tersusun dalam ulir
Kuda yang Merupakan Anggota Subfilum
atau lingkaran di sekitar batangnya.
Sphenopsida
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Hanya satu genus Sphenopsida, yaitu Equisetum yang terdiri atas 25 spesies
yang bertahan hidup sampai kini. Akan tetapi, banyak spesies lain yang
jauh lebih besar pernah menjadi ciri yang dominan dalam pemandangan
alam, seperti Lycopsida awal, Sphenopsida turut andil dalam pembentukan batubara.
Tumbuhan dalam subfilum Pteropsida ini berbeda dengan ketiga subfilum
sebelumnya karena memiliki daun yang relatif besar, tulang daunnya sering
bercabang-cabang. Subfilum ini lebih lanjut dibagi menjadi tiga kelas:
yaitu paku-pakuan, Gymnospermae (banyak di antara tumbuhan ini yang
kemudian merduksi daun-daunnya menjadi “jarum”), dan Angiospermae.
a)

Kelas Filicinae (paku-pakuan). Pteropsida yang pertama, yaitu tumbuhan paku atas paku-pakuan, juga menyumbangkan banyak spesies
kepada flora pemandangan Devon. Seperti kebanyakan tumbuhan
paku iklim sedang yang hidup masa kini, mereka itu homospora, arti
nya hanya menghasilkan satu macam spora. Setiap spora itu berkembang menjadi protalus yang mengandung organ kelamin jantan dan
organ kelamin betina. Fertilisasi memerlukan air agar sperma bersilia dapat berenang menuju telur. Karena alasan ini tumbuhan paku
masih terbatas pada habitat dengan banyak air selama sebagian dari
musim tumbuh. Sekitar 9500 spesies hidup di muka bumi saat ini.
Sebagian besar ditemukan di daerah tropik, beberapa di antaranya dapat tumbuh mencapai ketinggian 13 meter atau lebih. Sejumlah kecil
terdapat di kawasan iklim
sedang. Biasanya tumbuh di
tempat-tempat teduh dan
lembap. Batang (rizoma)
dan akarnya terdapat di
bawah tanah. Daun-daunnya tumbuh ke atas dari
rizoma setiap musim dan
membuat makanan melalui
fotosintesis. Spesies iklim
Sumber: http://ilmusejarahbiologi.blogspot.com/2014/09/
sedang yang terbesar dadefinisi-dan-pengetian-tumbuhan-paku.html
pat tumbuh setinggi tiga Gambar 2.27 Tumbuhan Paku Iklim Sedang
atau empat kali. Walaupun
Seperti Tumbuhan Paku Kayu Manis
Mempunyai Batang Bawah Tanah
biasanya daun-daun mati
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karena embun yang membeku, sistem akar dan rizomanya tetap
hidup selama musim dingin tersebut. Tumbuhan paku tersebar di
tempat-tempat baru dengan batuan spora kecil yang ditiup angin.
Spora-spora ini mengungkapkan garis keturunan purba dengan kenyataan bahwa mikrospora tumbuhan paku, pola percabangan yang
rumit pada daun paku menyebabkan daun-daun itu sangat digemari untuk hiasan. Pada awal sejarah bumi, tumbuhan paku tumbuh
dalam jumlah yang sangat banyak, sisa-sisanya juga turut andil dalam
pembentukan batu arang.

b) Kelas Gymnospermae. Sisa-sisa fosil dari masa Devon menunjukkan
bahwa beberapa tumbuhan mirip tumbuhan paku bersifat heterospora,
artinya mereka membentuk mikrospora dan megaspora. Megaspora
tersimpan di dalam jaringan basah sporofit induk. Fertilisasi terjadi di
sini, dan dibebaskan dari ketergantungan persediaan air permukaan.
Sebaliknya, perlunya mikrospora dipindahkan dari tumbuhan ke
tumbuhan yang lain agar mencapai gametofit betina menghilangkan
nilai mereka sebagai agen penyebar. Fungsi ini mungkin diambil oleh
biji sporofit embrio yang dorman terlindungi. Paku biji, begitulah
yang disebut orang merupakan tumbuhan yang pertama di antara
Gymnospermae. Walaupun paku biji sudah punah, beberapa
keturunannya yaitu pakis (yang sangat mirip) dan ginkgo masih
ada sampai kini. Tumbuhan berbiji modern ini mengungkapkan
garis keturunan purba dengan kenyataan bahwa setelah mikrospora
mencapai bakal biji, mikrospora tersebut membebaskan sperma
besilia yang dengan berenang dalam cairan yang tersedia oleh sporofit
induk untuk mencapai telur. Pakis merupakan tumbuhan tropik
yang sekilas mirip dengan tumbuhan palma. Hanya satu genus yang
tumbuh liar di Amerika Serikat, dan hanya ditemukan di Florida.
Ginkgo merupakan spesies paling akhir yang bertahan hidup liar di
pedalaman Cina. Di tempat lain ia hanya sebagai tanaman budi daya.
Akan tetapi, tampaknya secara khusus toleran terhadap asap dan
kondisi lain dalam kehidupan kota. Pada ginkgo, kelaminnya terpisah
dan pohon jantan umumnya lebih digemari sebagai tumbuhan
peneduh (pelindung). Hal ini karena biji yang hanya dihasilkan
pohon betina, mengeluarkan bau tak sedap bila terinjak.
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c)

Kelas Angiospermae. Walaupun bukti tentang Angiospermae muncul dalam fosil endapan Jura, sampai pada akhir era Mesozoik barulah Angiospermae menjadi tumbuhan dominan dari pemandangan
alam. Angiospermae merupakan tumbuhan dominan di muka bumi
ini. Kira-kira 250.000 spe
sies Angiospermae yang
hidup. Sisa dari dunia
tumbuhan itu hanya mencakup sekitar 34.000 spe
sies hidup. Angiospermae
hampir ditemukan di setiap
habitat. Walaupun mereka
meliputi berbagai ciri yang
memungkinkannya hidup
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Lemna#/media/
di tempat-tempat kering
File:Kleine_Wasserlinse_(Entengr%C3%BCtze).JPG
Gambar
2.28 Tumbuhan Gulma (Lemna)
sekalipun, namun beberaSalah Satu Angiospermae Terkecil yang
pa telah kembali kepada Memiliki Garis Tengah Cawannya Sekitar 5 cm
wilayah berair.

Dikotil

Dua kotiledon

Tulang daun
menyirip atau
menjadi

Berkas pengangkut
Bagian perhiasan Sistem akar
terusun dalam
bunga terdiri dari 2, 4, tunggang
suatu lingkaran
5, atau kelipatannya

Monokotil

Satu kotiledon

Tulang daun Berkas pengangkut
sejajar atau
tersebar
melengkung

Bagian perhiasan
bunga hanya
terdiri dari 3 atau
kelipatannya

Sistem akar
serabut

Sumber: https://www.faunadanflora.com/wp-content/uploads/2016/06/perbedaan-tumbuhan-dikotil-monokotil.jpg

Gambar 2.29 Perbandingan Pola Struktur yang Terdapat Dalam Dikotil dan Monokotil
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Angiospermae dibagi menjadi dua subkelas, yaitu dikotil dan monokotil. Nama-nama ini diperoleh dari sejumlah kotiledon yang terdapat dalam biji: dua di kelompok pertama dan satu di kelompok
kedua. Dikotil dan monokotil juga berlainan dalam beberapa hal.
Tulang daun pada daun dikotil tersusun dalam pola jaring-jaring,
sedangkan pada monokotil letak tulang daun sejajar satu sama lain.
Ikatan pembuluh pada batang dikotil tersusun dalam pola radial se
perti jari roda, sedangkan pada monokotil berserakan secara acak di
seluruh batang. Bermacam bagian yang membentuk bunga dikotil
(misalnya daun mahkota) biasanya empat, lima, atau kelipatannya.
Bagian bunga pada monokotil berjumlah tiga atau kelipatannya.
Dikotil merupakan yang lebih besar (dan lebih tua) di antara dua
kelompok tersebut dengan kira-kira 200.000 spesies yang dikenal.
Anyelir, kaca piring, kol, mawar, kacang, kastuba, kapas, kaktus, wortel, blueberry, mint, tomat, elm, oak, dan maple contoh dari 250 famili dalam dikotil. Sekitar 500.000 spesies monokotil yang dikenal,
di antaranya terdapat adalah leli, palma, anggrek, tulip, bawang, asparagus, dan rumput-rumputan yang meliputi jagung, gandum, padi,
dan lain-lain yang merupakan bahan makanan yang penting.
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Bab 3

BIOGEOGRAFI HEWAN

A. PENDEKATAN DALAM BIOGEOGRAFI HEWAN
Distribusi hewan sama halnya dengan distribusi tumbuhan yang dipengaruhi
oleh tiga faktor utama, yaitu faktor fisik lingkungan seperti iklim dan morfologi
serta, faktor biologis yang datang dari diri individu tersebut maupun dari luar.
Persebaran organisme di muka bumi dipelajari dalam cabang biologi yang
disebut biogeografi.
Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan bahwa spesies-spesies
berasal dari satu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah.
Organisme tersebut kemudian mengalami diferensiasi menjadi subspesies
dan spesies baru yang cocok terhadap daerah yang di tempatinya. Penghalang
(barrier) geografi seperti gunung yang tinggi, gurun pasir, sungai, dan laut
an membatasi penyebaran dan kompetisi dari suatu spesies (isolasi geografi).
Adanya isolasi geografi juga menyebabkan perbedaan susunan flora dan fauna
di berbagai daerah
Keanekaragaman flora dan fauna di suatu wilayah tidak terlepas dari
dukungan kondisi di wilayah itu. Ada tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di
daerah yang beriklim tropis, di mana banyak curah hujan dan sinar matahari
dan ada yang hanya dapat tumbuh di daerah yang dingin dan lembap. Tumbuh
an merupakan makhluk hidup yang menetap, memiliki dinding sel yang terdiri atas selulosa dan sumber bahan makanan dari gas dan air, melalui bantuan
klorofil dalam cahaya. Tumbuhan di permukaan bumi sebagai objek kajian
bagi ahli geografi tumbuhan. Proses migrasi pada tumbuhan dipengaruhi faktor kemampuannya berevolusi, kemampuannya dalam menyesuaikan dirinya
untuk mempertahankan hidupnya, melakukan persebaran untuk tumbuh dan
hidup seperti spora yang terbang di tiup angin, dan sifat yang dimiliki kosolitnes mempunyai kemampuan menyebar secara luas.
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Dalam suatu wilayah tertentu selalu terjadi populasi satu spesies dengan
spesies lainnya, senantiasa terjadi suatu interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, terjadilah suatu kehidupan komunitas atau kelompok suatu kehidupan. Jenis-jenis fauna tertentu dipengaruhi
keberadaannya oleh keadaan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan tumbuh-

tumbuhan dipengaruhi oleh iklim. Keadaan fauna di tiap-tiap daerah atau bioma tergantung pada kemungkinan-kemungkinan yang dapat diberikan daerah
tersebut untuk memberi makan. Iklim berpengaruh secara langsung atau tidak
langsung terhadap penyebaran fauna. Dukungan kondisi suatu wilayah ter
hadap keberadaan flora dan fauna berupa faktor-faktor fisik (abiotik) dan faktor nonfisik (biotik). Beberapa hal yang termasuk faktor fisik (abiotik) adalah
iklim (suhu, kelembapan udara, angin), air, tanah, dan ketinggian. Sedangkan
yang termasuk faktor nonfisik (biotik) adalah manusia, hewan, dan tumbuhtumbuhan.
Persebaran hewan di muka bumi ini didasarkan oleh faktor fisiografik,
klimatik, dan biotik yang berbeda antara wilayah yang satu dengan lainnya
sehingga menyebabkan perbedaan jenis hewan di suatu wilayah. Di samping
itu, faktor sejarah geologi juga memengaruhi persebaran hewan di wilayah
tertentu karena wilayah tersebut pernah menjadi satu (Pangea). Akan tetapi,
hewan berbeda dengan tumbuhan yang bersifat pasif. Bila hewan sudah merasakan ketidakcocokan pada habitatnya, sering kali secara massal mengadakan
migrasi ke tempat lainnya. Oleh karena itu, pola persebaran fauna tidak setegas persebaran flora. Adakalanya hewan khas di suatu wilayah juga terdapat di
wilayah lainnya.
Pada tahun 1876, Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran
fauna atas 6 wilayah, yaitu Ethiopian, Palearktik, Oriental, Australian, Neotropical, dan Neartik. Untuk lebih jelas dan pemahaman Anda semakin mantap mengenai letak wilayah persebarannya maka cobalah sambil mempelajari
materi ini menggunakan peta dunia.
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PERMIAN
225 million years ago

TRIASSIC
200 million years ago

JURASSIC
150 million years ago

CRETACEOUS
65 million years ago

PRESENT DAY
Sumber: https://technewshere.com/gadget/the-physical-brexit-study-how-close-to-pangea/

Gambar 3.1 Pergerakan Lempeng

Beberapa faktor yang memengaruhi keberadaan flora dan fauna di muka
bumi di antaranya ialah faktor klimatik (iklim), edafik (tanah), dan biotik
(makhluk hidup). Faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran
flora dan fauna yaitu suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Suhu
merupakan faktor yang penting, dan sumber panas bagi seluruh permukaan
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bumi berasal dari radiasi matahari secara langsung maupun tidak langsung.
Radiasi matahari ke bumi dipancarkan secara merata, namun karena perbedaan
lintang, derajat keawanan, ketinggian, dan albedo maka suhunya akan berbedabeda di setiap tempat. Sehubungan dengan itu, biasanya tumbuhan dan hewan
beradaptasi terhadap suhu lingkungan fisiknya sehingga hanya daerah dengan
suhu yang sangat tinggi dan sangat rendah saja, yang tidak dapat didiami oleh
makhluk hidup secara permanen. Akibat perbedaan-perbedaan ini beberapa
jenis tumbuhan dan hewan telah berhasil beradaptasi dengan lingkungan
tropis yang lembap, dan lainnya beradaptasi dengan lingkungan dingin dan
kering; atau lingkungan panas dan kering. Bagi tumbuhan yang berkembang
di daerah tropis, diperlukan variasi suhu untuk proses perkembangbiakan,
berbunga, berbuah, dan untuk tumbuh daun-daun baru. Begitu pula tumbuhan
di daerah dingin dan kering memerlukan pola cuaca yang bervariasi untuk
melangsungkan serangkaian proses regenerasinya.
Kelembapan udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung
dalam udara. Zat hara penting akan diserap oleh akar tumbuhan dengan bantuan air. Air juga sangat berperan dalam reaksi pembentukan bahan organik
bagi tumbuhan. Begitu pula bagi manusia dan hewan, air merupakan kebutuh
an yang sangat penting. Berdasarkan tingkat adaptasi terhadap kelembapan
lingkungannya, dunia tumbuhan dibedakan menjadi empat, yaitu: 1) xerofit,
berasal dari kata xero yang artinya kering dan phytos yang berarti tumbuhan.
Jadi, xerofit merupakan kelompok tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan
lingkungan yang kekurangan air atau kering. Daerah persebarannya terutama di kawasan gurun (kawasan arid). Contohnya kaktus. 2) Hidrofit berasal
dari kata hydros yang artinya basah atau berair. Jadi, hidrofit adalah kelompok
tumbuhan yang khusus beradaptasi pada lingkungan yang berair atau basah.
Ciri khas vegetasi ini adalah cenderung mempunyai sistem perakaran yang
dangkal, namun daunnya lebar-lebar dengan ruang renik (stomata), mempu
nyai lapisan-lapisan kulit luar, dan daun-daunnya mengarah ke arah datang
nya sinar matahari. Contohnya, teratai, enceng gondok, paku-pakuan, selada
air, kangkung, dan sebagainya. 3) Mesofit berasal dari kata meso yang artinya
antara atau pertengahan. Jadi, mesofit merupakan kelompok vegetasi yang
hidup pada daerah-daerah lembap, tetapi tidak sampai tergenang air. Tumbuh
an kelompok ini banyak terdapat di daerah lintang rendah tropis, dengan curah hujan yang tinggi dan relatif merata sepanjang tahun, Contohnya anggrek
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dan beberapa jenis jamur. 4) Tropofit yaitu kelompok tumbuh-tumbuhan yang
mampu beradaptasi pada lingkungan dengan kondisi yang berubah-ubah
(menguntungkan dan tidak menguntungkan). Vegetasi kelompok ini dapat
hidup dengan perubahan musim yang jelas, yaitu musim panas dan musim
dingin. Pada umumnya, tumbuhan tropofit berupa tumbuhan yang besarbesar, berdaun lebat dengan cabang-cabang yang banyak, dan dikategorikan
sebagai belukar atau pohon-pohon. Berdasarkan ciri tersebut maka kelompok
vegetasi ini merupakan vegetasi khas daerah tropis.
Tumbuh-tumbuhan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi
untuk proses fotosintesis. Energi ini khususnya dipergunakan untuk mengubah
karbondioksida (CO²) dan air menjadi glukosa dengan membentuk oksigen
(O²) di atmosfer sebagai hasil lainnya. Dengan demikian, sinar matahari yang
sampai kepermukaan bumi merupakan sumber energi bagi tumbuh-tumbuhan
dalam rangka melangsungkan kehidupannya.
Air merupakan kebutuhan penting bagi keberlangsungan flora dan fauna.
Bagi lingkungan kehidupan darat, sumber air untuk memenuhi kebutuhan
organisme terutama berasal dari hujan atau bentuk presipitasi lainnya.
Perbedaan curah hujan tiap-tiap wilayah permukaan bumi menghasilkan
karakteristik vegetasi dan juga menyebabkan perbedaan jenis hewan yang
mendiaminya. Hal ini disebabkan tumbuh-tumbuhan merupakan produsen
yang menyediakan sumber makanan bagi hewan.
Pada tahun 1876 Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran
fauna atas 6 wilayah, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Paleartik
Wilayah persebarannya sangat luas meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni
Soviet, daerah dekat Kutub Utara sampai Pegunungan Himalaya, Kepulauan
Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di Pantai Pasifik, dan Benua
Afrika paling Utara. Kondisi lingkungan wilayah ini bervariasi, baik perbedaan
suhu, curah hujan, maupun kondisi permukaan tanahnya menyebabkan jenis
faunanya juga bervariasi. Beberapa jenis fauna Paleartik yang tetap bertahan di
lingkungan aslinya yaitu panda di Cina, unta di Afrika Utara, binatang kutub
seperti rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub.
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2. Wilayah Ethiopian
Wilayah persebarannya meliputi Benua Afrika, dari sebelah Selatan Gurun
Sahara, Madagaskar, dan Selatan Saudi Arabia. Hewan yang khas daerah ini
adalah gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, maupun jerapah.
Mamalia padang rumput seperti zebra, antilope, kijang, singa, jerapah, harimau,
dan mamalia pemakan serangga yaitu trengiling. Mamalia endemik di wilayah
ini adalah kuda nil yang hanya terdapat di Sungai Nil, Mesir.

3. Wilayah Nearktik
Wilayah persebarannya meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara
dekat Kutub Utara, dan Greenland. Hewan khas daerah ini adalah ayam
kalkun liar, tikus berkantung di Gurun Pasifik Timur, bison, muskox, caribau,
maupun domba gunung. Di daerah ini juga terdapat beberapa jenis hewan
yang ada di wilayah Paleartik seperti kelinci, kelelawar, anjing, kucing, dan
bajing.

4. Wilayah Neotropikal
Wilayah persebarannya meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan
sebagian besar Meksiko. Iklim di wilayah ini sebagian besar beriklim tropik
dan bagian Selatan beriklim sedang. Hewan endemiknya adalah ikan piranha
dan belut listrik di Sungai Amazone, lama (sejenis unta) di Padang Pasir
Atacama (Peru), tapir, dan kera hidung merah.

5. Wilayah Oriental
Fauna di wilayah ini tersebar di kawasan Asia terutama Asia Selatan dan Asia
tenggara yang menunjukkan bahwa Asia selatan dan Asia tenggara pernah
bersatu. Fauna Indonesia yang masuk wilayah ini hanya di Indonesia bagian
Barat. Hewan yang khas wilayah ini adalah harimau, orang utan, gibbon, rusa,
banteng, dan badak bercula satu.

6. Wilayah Australian
Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, dan
pulau-pulau sekitarnya. Beberapa hewan khas wilayah ini adalah kanguru, kiwi,
koala, maupun cocor bebek (sejenis mamalia bertelur). Terdapat beberapa jenis
burung yang khas wilayah ini seperti burung cendrawasih, burung kasuari,
burung kakatua, dan burung betet.
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Selain itu, fauna-fauna khas yang ada di Indonesia juga memiliki
keragaman. Berikut beberapa persebaran fauna di Indonesia.

1. Fauna Indonesia barat
Fauna Indonesia Barat adalah berbagai jenis hewan yang terdapat di Pulau
Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di
sekitarnya. Macam-macam fauna Indonesia barat adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1 Jenis Fauna Indonesia Barat
Pulau
Sumatera

Jenis Fauna
Gajah, harimau, tapir, badak, orang utan, kera, pelanduk, siamang, kijang,
ular, kambing, burung kakaktua, kutilang, tekukur, dan gereja
Harimau, badak, tapir, domba, kambing, rusa, kerbau liar, monyet, ular,

Jawa

musang, burung gereja dan burung belibis.
Orang utan, kukang, monyet bekantan, kijang, musang, pelanduk,

Kalimantan

buaya, burung elang, pekakak, kakatua, rajawali, serta ular piton dan
kobra.

						

Sumber:?????????????????????????????????????????????

2. Fauna Indonesia Tengah
Fauna Indonesia Tengah meliputi berbagai jenis hewan yang terdapat di Pulau
Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Fauna Indonesia tengah adalah
sebagai berikut.
Tabel 3.2 Jenis Fauna Indonesia Barat
Pulau

Jenis Fauna

Sulawesi dan sekitarnya
Kepulauan
tenggara

Nusa

Rusa, anoa, musang, dan monyet
Sapi, rusa, komodo, domba, burung kakatua, jalak, dan nuri
Sumber:?????????????????????

3. Fauna Indonesia Timur
Fauna Indonesia Timur meliputi jenis-jenis fauna yang ditemukan di Papua,
Maluku, dan pulau-pulau di sekitarnya. Fauna Indonesia Timur bercorak
australis. Berikut ini adalah berbagai fauna Indonesia Timur.
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Tabel 3.3 Jenis Fauna Indonesia Timur
Pulau

Jenis Fauna

Maluku
Papua

kuskus, burung nuri, dan cenderawasih
dan rusa, kanguru, burung cenderawasih, kakatua raja, kasuari, dan

sekitarnya

parkit.
Sumber:?????????????????????

Wilayah Indonesia mempunyai ratusan ribu jenis binatang. Menurut
penafsiran para ahli zoologi di Indonesia terdapat ±220.000 jenis fauna.
200.000 di antaranya terdiri dari jenis serangga, 4000 jenis ikan, 2000 jenis
burung, dan 1000 jenis reptil dan amfibi. Fauna yang menghuni kepulauankepulauan di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu sebagai
berikut.
a.

Asiatis.

b.

Australiatis.

c.

Peralihan.

1. Asiatis
Asiatis menempati wilayah Indonesia Bagian Barat yang meliputi hampir
seluruh Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Dalam
menentukan daerah penyebaran fauna di Indonesia, para ahli zoologi memiliki
bermacam-macam dasar yang dijadikan landasan penelitiannya sehingga
hasinya pun berbeda-beda di antara ahli. Berikut pendapat yang berbeda dari
beberapa ahli.
a.

Wallace menentukan batas penyebaran fauna Indonesia Bagian Timur dan
fauna Indonesia Bagian Barat berdasarkan atas penebaran burung. Batas
tersebut antara Pulau Bali dan Pulau Lombok, serta Pulau Kalimantan
dan Pulau Sulawesi. Jenis binatangnya terdiri atas binatang menyusui dan
bertubuh besar yang termasuk tipe asiatis. Contohnya gajah, harimau,
badak, beruang, tapir, dan kera. Binatang yang di sebelah batas termasuk
australiatis, tipe asiatis di sebelah kiri batas.

b.

Weber menentukan batas dengan dasar imbangan perbandingan hewan
asiatis dan hewan australiatis 50:50. Landasannya adalah jenis burung dan
hewan menyusui. Kelemahan dari teori ini bahwa tidak semua binatang
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yang dijadikan dasar memiliki jenis batas yang sama dengan binatang lain.
Misalnya, hewan melata dan kupu-kupu asiatis dapat menembus lebih
jauh ke arah timur dari burung dan siput.
c.

Lydekker menentukan batas barat fauna australiatis dengan menggunakan
garis kontur kedalaman laut antara 180 meter sampai 200 meter. Sekitar
Paparan Sahul dan Paparan Sunda.

Regionalisasi merupakan cara untuk dapat melakukan deskripsi dan
memiliki pengertian tentang aneka ragam kawasan/wilayah dalam kurun
waktu tertentu. Fauna bagian barat yang terdapat di wilayah Indonesia Barat
merupakan fauna yang bertipe Asiatis atau memiliki kemiripan dengan faunafauna yang terdapat di Benua Asia. Fauna Indonesia Barat disebut juga wilayah
fauna Paparan Sunda. Wilayah fauna Indonesia Barat berbatasan dengan
wilayah Indonesia Tengah, garis khayal yang membatasinya dinamakan Garis
Wallace.
Ciri–ciri fauna asiatis adalah banyak binatang menyusui yang berukuran
besar, tidak dijumpai binatang yang berkantung, tidak banyak binatang
berwarna-warni, dan memiliki banyak jenis ikan tawar.
Persebaran wilayah fauna Indonesia Barat menurut asal pulaunya meliputi
sebagai berikut.
a.

Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya (Nias, Enggano,
Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, dan lain-lain) memiliki fauna-fauna
yang khas seperti gajah, tapir, badak bercula dua, harimau, siamang, dan
orang utan.

b.

Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya (Nusa Kambangan,
Madura, Kepulauan Seribu) memiliki burung elang jawa, badak bercula
satu, harimau, dan banteng.

c.

Pulau Kalimantan memiliki badak bercula dua, macan tutul, orang utan,
kera berhidung panjang, dan beruang madu.

d.

Pulau Bali memiliki jalak bali, penyu rider, dan trenggiling.

Persebaran hewan di muka bumi ini didasarkan oleh faktor fisiografik,
klimatik, dan biotik yang berbeda antara wilayah yang satu dengan lainnya
sehingga menyebabkan perbedaan jenis hewan di suatu wilayah. Seperti
diketahui setiap spesies hewan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam
Bab 3 | Biogeografi Hewan

89

mengatasi hambatan-hambatan. Andaikan tidak ada hambatan-hambatan
maka persebaran hewan akan berjalan terus. Misalnya, hewan yang biasa hidup
di pegunungan akan sulit hidup di dataran rendah. Atau hewan yang biasa hidup
di daerah panas akan sulit hidup di daerah yang beriklim dingin atau kurang
curah hujannya. Di samping itu, faktor sejarah geologi juga memengaruhi
persebaran hewan di wilayah tertentu karena wilayah tersebut pernah menjadi
satu. Akan tetapi, hewan berbeda dengan tumbuhan yang bersifat pasif.
Pada hewan, bila habitatnya dirasakan sudah tidak cocok, sering kali secara
massal mengadakan migrasi ke tempat lainnya. Oleh karena itu, pola persebaran
fauna tidak setegas persebaran flora. Adakalanya hewan khas di suatu wilayah
juga terdapat di wilayah lainnya.
Faktor topografi meliputi ketinggian dan kemiringan lahan. Ketinggian
suatu tempat erat kaitannya dengan perbedaan suhu yang akhirnya
menyebabkan pula perbedaan kelengasan udara. Di antara daerah yang
mempunyai ketinggian yang berbeda, akan ditumbuhi oleh vegetasi yang
jenisnya berbeda pula. Hal itu karena vegetasi tumbuhan maupun hewan
mempunyai tingkat adaptasi yang berlainan. Oleh sebab itu, kita mengenal
jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang khas untuk daerah-daerah dengan
ketinggian tertentu. Faktor topografi yang lain adalah kemiringan permukaan
tanah. Permukaan tanah yang miring menyebabkan air cepat menyusuri
lereng. Semakin terjal permukaan maka semakin besar kekuatan air mengikis
permukaan tanah yang subur sehingga ketebalan tanah menjadi berkurang.
Biasanya tanah yang miring setiap unitnya mempunyai jumlah flora dan
fauna lebih sedikit dari pada tanah yang relatif rata. Hal ini disebabkan oleh
cadangan air cepat hilang karena bergerak ke bawah secara cepat.
Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan
tertentu. Misalnya, daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebun
an, atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi, atau pemupukan. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat
lainnya. Selain itu, manusia juga mampu memengaruhi kehidupan fauna di
suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan binatang. Hal
ini menunjukkan bahwa faktor manusia berpengaruh terhadap kehidupan
flora dan fauna di dunia ini. Selain faktor tersebut, hewan juga memiliki peranan terhadap penyebaran tumbuhan flora. Misalnya serangga dalam proses
penyerbukan, kelelawar, burung, dan tupai membantu dalam penyebaran biji
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tumbuhan. Peranan faktor tumbuh–tumbuhan adalah untuk menyuburkan
tanah. Tanah yang subur memungkinkan terjadinya perkembangan kehidupan
tumbuh-tumbuhan dan juga memengaruhi kehidupan faunanya. Contoh bakteri saprofit merupakan jenis tumbuhan mikro yang membantu penghancuran
sampah-sampah di tanah sehingga dapat menyuburkan tanah.
Keanekaragaman, distribusi, dan hubungan semua satwa liar di seluruh
daerah di Indonesia berakar dari sejarah geologi, yang terpisah, ketiga lempeng
kerak utama dan daur perubahan permukaan laut, serta iklim yang mengubah
daerah ini sepanjang waktu. Pergerakan lempeng mengakibatkan tidak adanya
hubungan darat antara pulau-pulau di Indonesia, yang mengakibatkan
perbedaan besar antara fauna yang menghuni fauna-fauna tersebut. Tidak
adanya jembatan darat merupakan halangan terbesar dalam pertukaran fauna.
Seringnya terjadi perubahan tinggi
permukaan laut selama Zaman Pleistosen, secara bergantian mengisolasi
kehidupan pada pulau-pulau selama
ribuan tahun selama waktu permukaan
laut naik, dan menghubungkannya lagi
dengan jembatan darat selama waktu
permukaan laut turun. Akibatnya, fauna di setiap pulau baru terisolasi dari
populasi induknya dan berkembang
sendiri sesuai dengan lingkungannya.
Banyak di antaranya mengalami perubahan yang sangat besar dan menjadi
jenis baru yang sangat berbeda dengan
aslinya. Dalam daur berikutnya, lapisan
es meluas lagi. Permukaan laut turun
dan jembatan darat menghubungkan
kembali pulau-pulau itu. Perpindahan
dan pertukaran fauna berlangsung lewat darat lagi untuk kemudian diikuti
dengan daur evolusi dan isolasi berikutnya.

Persebaran fauna di Indonesia
pun tidak sama antara satu pu
lau dengan pulau lainnya. Ada
ciri dan karakteristik yang ber
beda antara satu pulau dengan
pulau yang lainnya. Inilah yang
menyebabkan adanya penggolon
gan fauna ke dalam tiga bagian,
yaitu Zona Barat, Zona Peralihan,
dan Zona Timur. Untuk itu, dalam
makalah ini penulis berusaha
mengupas tentang zoogeografi
di Indonesia yang secara spesi
fik dibagi ke dalam tiga bagian,
yakni Zona Barat, Zona Peralihan,
dan Zona Timur
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B. FAUNA ENDEMIK DI INDONESIA
Spesies endemik adalah gejala alami sebuah biota untuk menjadi unik pada
suatu wilayah geografi tertentu. Sebuah spesies bisa disebut endemik jika
spesies tersebut merupakan spesies asli, yang hanya bisa ditemukan di sebuah
tempat tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Wilayah di sini dapat
berupa pulau, negara, atau zona tertentu. Contoh spesies endemik adalah anoa
yang hanya bisa ditemukan sebagai spesies alami di Pulau Sulawesi saja. Selain
itu, juga ada rusa bawean yang keberadaannya secara alami hanya dijumpai di
Pulau Bawean, Jawa Timur, Indonesia.
Endemisme atau endemik dalam ekologi merupakan gejala yang dialami
oleh organisme untuk menjadi unik pada satu lokasi geografi tertentu, seperti
pulau, lungkang (niche), negara, atau zona ekologi tertentu. Untuk dapat
dikatakan endemik, suatu organisme harus ditemukan hanya di suatu tempat
dan tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya adalah jalak bali, hanya
ditemukan di Taman Nasional Bali Barat di Pulau Bali. Faktor fisik, iklim, dan
biologis dapat menyebabkan endemisme. Misalnya, babi rusa menjadi endemik
karena isolasi geografi yang dialaminya dan tantangan ruang hidupnya di
Pulau Sulawesi menyebabkan ia menjadi berbentuk khas.
Wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi tidak berarti merupakan
daerah dengan tingkat endemisme tinggi, meskipun kemungkinan untuk
dihuni oleh organisme endemik menjadi meningkat. Beberapa ancaman
terhadap wilayah dengan endemisme tinggi adalah penebangan hutan secara
berlebihan, serta metode pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.
Dua faktor ini umumnya didapati pada negara-negara dengan populasi yang
tinggi, dan bisa diartikan suatu wilayah yang terserang suatu penyakit

1. Fauna Endemik di Zona Barat
Berikut beberapa penjelasan mengenai fauna endemik di zona barat.
a.
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Kucing merah (Pardofelis badia) juga dikenal sebagai kucing kalimantan,
kucing merah kalimantan, atau kucing batu kalimantan adalah kucing
liar endemik Pulau Kalimantan yang lebih jarang ditemui dibandingkan
dengan spesies kucing lain yang simpatrik, berdasarkan pada kurangnya
historis serta catatan terakhir. Pada tahun 2002, IUCN mengklasifikasikan spesies hutan ini sebagai terancam punah, karena penurunan popuBiogeografi

lasi yang diperkirakan lebih dari 20% pada tahun 2020 karena hilangnya
habitat. Pada tahun 2007, jumlah populasi efektif diperkirakan kurang
dari 2.500 ekor kucing dewasa. Kucing merah secara historis telah dicatat sebagai langka dan saat ini kepadatan populasinya rendah bahkan di
habitat aslinya. Kucing merah jauh lebih kecil daripada kucing emas Asia.
Bulunya berwarna cokelat terang, dan lebih pucat di tubuh bagian bawah,
bulu di bagian kaki dan ekor
agak pucat dan merah. Ekornya
memanjang, meruncing pada
ujungnya, dengan garis putih di
sisi bawah yang berwarna menjadi lebih putih ke ujung, dan
ada bercak hitam kecil diujung
atasnya. Telinga kucing ini bulat, warna bulu pada bagian luar
ialah coklat kehitaman, sedanSumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
gkan bagian dalam berwarna
commons/1/1e/Bay_cat_1_Jim_Sanderson.jpg
Gambar 3.2 Kucing Merah
lebih terang.
Pada tahun 1874 hingga 2004, hanya ada 12 spesimen yang diukur. Panjang
(kepala dan badan) mereka bervariasi yaitu sekitar 49,5 sampai 67 cm
dengan panjang ekor antara 30 sampai 40,3 cm. Kucing ini diperkirakan
memiliki berat dewasa 3-4 kg, tetapi sedikitnya contoh hidup menjadikan
sulitnya menentukan perkiraan yang lebih terpercaya. Kepala kucing ini
pendek bulat dan berwarna coklat gelap keabu-abuan, dengan dua garis
gelap yang berasal dari sudut setiap mata, dan bagian belakang kepala
memiliki tanda yang berbentuk 'M' gelap. Bagian belakang telinga yang
keabu-abuan gelap, sedikit bintik-bintik putih tengah yang ditemukan
pada banyak spesies kucing lainnya. Bagian bawah dagu berwarna putih
dan ada dua garis coklat samar di bagian pipi.
b.

Owa jawa (Hylobates moloch) adalah sejenis primata anggota suku
Hylobatidae. Dengan populasi tersisa antara 1.000 – 2.000 ekor saja, kera
ini adalah spesies owa yang paling langka di dunia. Owa jawa menyebar
terbatas (endemik) di Jawa Bagian Barat. Owa jawa tidak memiliki ekor,
dan tangannya relatif panjang dibandingkan dengan besar tubuhnya.
Tangan yang panjang ini diperlukannya untuk berayun dan berpindah
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di antara dahan-dahan dan ranting di tajuk pohon yang tinggi, yaitu
tempatnya beraktivitas sehari-hari. Warna tubuhnya keabu-abuan, dengan
sisi atas kepala lebih gelap dan wajah kehitaman.

Sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/
b2/Silbergibbon_Hylobates_moloch_Tierpark_Hellabrunn-1.jpg

Gambar 3.3 Owa Jawa

c.

Kera ini hidup dalam kelompokkelompok kecil semacam keluarga
inti, terdiri dari pasangan hewan
jantan dan betina, dengan satu atau
dua anak-anaknya yang masih belum dewasa. Owa jawa merupakan
pasangan yang setia atau monogami.
Rata-rata owa betina melahirkan
sekali setiap tiga tahun, dengan
masa mengandung selama 7 bulan.
Anak-anaknya disusui hingga usia
18 bulan, dan terus bersama keluar
ganya sampai dewasa, yang dicapai
nya pada umur sekitar 8 tahun. Owa
muda kemudian akan memisahkan diri dan mencari pasangannya
sendiri.

Landak jawa adalah hewan endemik dari Indonesia. Meskipun tidak
terdaftar sebagai hewan yang terancam eksistensinya di alam oleh IUCN,
landak jawa diburu orang karena di beberapa tempat merusak tanaman
budidaya. Daging landak juga dibuat sate di beberapa tempat.
Landak jawa banyak ditemukan di hutan, dataran rendah, kaki bukit, dan
area pertanian. Pakan landak jawa dapat berupa rumput, daun, ranting,
akar, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan landak juga dapat mengunyah
tanduk rusa untuk memenuhi kebutuhan mineral dalam tubuhnya. Ciriciri fisik yang khas pada landak jawa adalah tubuhnya yang diselimuti
rambut halus (seperti rambut pada mamalia lain), rambut peraba, dan
duri. Rambut halus dan duri terdapat di seluruh bagian tubuh landak,
kecuali pada bagian hidung, mulut, daun telinga, dan telapak kaki.
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Sumber: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%91%D7%A
0%D7%99%D7%99%D7%9D#/media/File:Hystrix_brachyura,_Malayan_
porcupine_-_Khao_Yai_National_Park.jpg

Gambar 3.4 Landak

Fungsi dari rambut halus adalah sebagai pelindung dari cuaca panas maupun dingin, membantu mengatur proses homeostatis tubuh, dan sebagai reseptor sensoris. Rambut peraba berwarna hitam dan putih terdapat
di bawah hidung dan di sekitar pipi landak. Rambut peraba merupakan
rambut khusus yang tumbuh dari folikel hipodermis. Folikel-folikel tersebut dikelilingi oleh saraf yang responsif terhadap rangsangan mekanik
seperti sentuhan atau gerakan.
d.

Jalak bali (Leucopsar rothschildi) adalah sejenis burung pengicau berukuran
sedang, dengan panjang lebih kurang 25cm dari suku Sturnidae. Ia turut
dikenali sebagai curik ketimbang jalak. Jalak bali memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya memiliki bulu
yang putih di seluruh tubuhnya
kecuali pada ujung ekor dan
sayapnya yang berwarna hitam.
Bagian pipi yang tidak ditumbuhi bulu, berwarna biru cerah
dan kaki yang berwarna keabu-abuan. Burung jantan dan
betina serupa. Jalak bali hanya
ditemukan di hutan bagian
Sumber: http://4.bp.blogspot.com/-GenQYxeW-1g/
Uz7MZZg9s4I/AAAAAAAAA-w/XcahLKhMxIs/s1600/
barat Pulau Bali. Burung ini
jalak+bali2.jpg
juga merupakan satu-satunya
Gambar 3.5 Jalak Bali
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spesies endemik Bali dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang
fauna Provinsi Bali. Keberadaan hewan endemik ini dilindungi undangundang. Jalak bali ditemukan pertama kali pada tahun 1910. Nama ilmiah
jalak bali dinamakan menurut pakar hewan berkebangsaan Inggris, yaitu
Walter Rothschild sebagai orang pertama yang mendeskripsikan spesies
ini ke dunia pengetahuan pada tahun 1912.
Jalak Bali menjadi salah satu burung yang paling diminati oleh para
kolektor dan pemelihara burung. Penangkapan liar, hilangnya habitat
hutan, serta daerah burung ini ditemukan sangat terbatas sehingga
menyebabkan populasi burung ini cepat menyusut dan terancam punah
dalam waktu singkat. Untuk mencegah hal ini sampai terjadi, sebagian
besar kebun binatang di seluruh dunia menjalankan program penangkaran
jalak bali.
e.

Kelinci sumatera (Nesolagus netscheri), juga dikenal dengan nama kelinci
sumatera telinga pendek atau kelinci belang sumatera. Kelinci ini adalah
jenis kelinci liar yang hanya dapat ditemukan di hutan tropis di Pegunungan
Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Indonesia. Populasi kelinci sumatera
mengalami penurunan yang signifikan karena perambahan hutan yang
agresif di Pulau Sumatera.

Sumber: https://www.akenini.com/media/files/Bizarreries_
Horreur/Bizarreries/561.jpg

Gambar 3.6 Kelinci sumatera
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Kelinci sumatera memiliki panjang
sekitar 40 cm, memiliki garis-garis
kecoklatan, ekor berwarna merah,
dan bawah perutnya berwarna putih.
Pada umumnya, hewan ini tinggal di
hutan dengan ketinggian 600-1400
meter dari permukaan laut. Kelinci
ini merupakan hewan nokturnal,
dengan menempati bekas atau liang hewan lain. Makanannya adalah pucuk daun muda dan tanaman
yang berukuran pendek, namun kelinci hutan yang ditangkarkan memakan biji-bijian dan buah-buahan.

2. Fauna Endemik di Zona Peralihan
Berikut beberapa fauna endemik di zona peralihan.
a.

Komodo. Komodo dalam bahasa latin disebut sebagai Varanus komodoensis.
Hewan ini merupakan hewan kanivora dan termasuk reptil terbesar di
dunia yang mempunyai panjang tubuh rata-rata mencapai 3 meter dan
berat 70 kg. Habitat komodo (Varanus komodoensis) secara alami terdapat
di Pulau Komodo, Flores Rinca, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa
Tenggara Timur. Pulau-pulau tersebut termasuk dalam wilayah Taman
Nasional Pulau Komodo yang merupakan salah satu dari New 7 Wonders
of Nature.
Komodo secara alami hanya
hidup di Pulau Komodo dan
pulau-pulau sekitarnya. Pada
akhir-akhir ini, komodo juga
ditemukan di daratan Flores,
yaitu bagian barat dan di pantai
utara Kabuaten Ngada dan Kabupaten Ende. Komodo merupakan kekayaan negara kita
yang tidak ternilai harganya,
unik dan tidak terdapat di negara lain.

Sumber: https://wickeddiving.com/wp-content/
uploads/2013/10/IMG_7381.jpg

Gambar 3.7 Komodo

Komodo dengan nama daerah “Mbou” atau “Ora” oleh kebanyakan orang
dikenal sebagai biawak raksasa. Namun komodo berbeda dengan biawak
biasa (Varanus salvator). Pembedanya adalah ukuran komodo yang lebih
panjang dan besar. Cara jalannya pun berbeda, komodo mengangkat
badannya sehingga bagian perut dan dada tidak menempel di tanah.
Tubuh komodo ditutupi dengan sisik-sisik, yang pada bagian atas kepala
agak bulat, sedangkan pada bagian moncong lebih besar dan berbentuk
kerucut kira-kira sama dengan yang ada di daerah moncong. Pada
umumnya, kulitnya berwarna coklat kuning kehitam-hitaman sampai
coklat tua, terutama pada bagian punggungnya. Moncong komodo
lebar, membulat, dan datar. Giginya tajam dan besar-besar berbentuk
gergaji sehingga makanan yang bertulang pun dapat dihancurkan. Alat
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pencernaannya luar biasa, karena tulang-tulang yang dimakan dapat
dihancurkan dan keluar menjadi kotoran yang berwarna putih. Lidahnya
berwarna kuning dan ujungnya bercabang dua. Sesuatu yang istimewa dari
lidah yang selalu dijulur-julurkan adalah fungsinya sebagai alat penciuman
dan digunakan pula sebagai pendeteksi suhu serta kelembapan.
b.

Tapir. Tapir adalah binatang herbivora yang memakan dedaunan muda
di sepanjang hutan atau pinggiran sungai. Tapir memiliki bentuk tubuh
seperti babi, telinga yang mirip badak, dan moncongnya yang panjang
mirip trenggiling, sementara lenguhannya lebih mirip suara burung
daripada binatang mamalia. Tapir merupakan hewan yang soliter,
kecuali pada musim kawinnya. Aktivitasnya lebih banyak pada malam
hari (nokturnal). Aktivitas makan biasanya dilakukan sambil tetap terus
berpindah dalam jalur yang berpindah-pindah. Jangkauan jelajah tapir
sangat luas karena mereka cenderung berjalan jauh untuk menemukan
lokasi yang kaya garam mineral.

Sumber: http://1134.1.mbo-bedrijf-a1.nl/wp-content/uploads/2018/05/Tapirus-indicus_

shutterstock_411690637-1000x667.jpg

Gambar 3.8 Tapir

c.
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Zeki-zeki atau kera hitam sulawesi dalam bahasa latin disebut Macaca
maura, yang merupakan salah satu primata endemik Indonesia yang
hanya terdapat di Pulau Sulawesi. Hewan primata ini memiliki ciri khas
dengan rambut berwarna hitam di sekujur tubuh, kecuali punggung dan
selangkangan yang agak terang. Kepala hitam hewan ini berjambul, muka
tidak berambut, dan moncong lebih menonjol. Kera hitam sulawesi hidup
pada daerah hutan tujan tropis dataran rendah sampai dataran tinggi, atau
Biogeografi

daerah perkebunan masyarakat
sekitar kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,
Sulawesi Utara. Kera hitam
sulawesi terkenal cerdas dan
ramah, namun sayangnya perburuan manusia atas satwa
langka ini semakin tidak ter
kendali. Kera hitam ini diperdagangkan di sejumlah pasar di
Minahasa dan Tomohon yang
menyebabkan populasinya semakin menyusut.
c.

d.

Bavian kuncung dalam bahasa latin disebut Macaca nigra
merupakan salah satu hewan
endemik dari Sulawesi. Hewan ini mempunyai banyak
keunikan, salah satunya adalah
bokongnya yang membengkak
merah. Macaca nigra dapat dijumpai pada hutan primer atau
sekunder dataran rendah (pesisir) hingga dataran tinggi hingga 2000 mdpl.
Serindit sangihe (Loriculus cata
mene) adalah jenis burung serindit dengan panjang 12-13,5 cm
dan merupakan hewan endemik
dari Pulau Sangihe di bagian
utara Pulau Sulawesi, Indonesia.
Pada tahun 2009, Serindit
Sangihe masuk pada daftar hewan dalam keada
an berbahaya
hingga sangat 
terancam. Hal

Sumber: https://berandarimbanews.blogspot.com/2017/08/
inilah-hewan-endemik-sulsel-yang-harus.html

Gambar 3.9 Kera Hitam Sulawesi

Sumber: https://rcannon992.files.wordpress.com/2014/10/
dominant-male-2.jpg

Gambar 3.10 Bavian Kuncung

Sumber: https://omkicau.com/wp-content/uploads/2013/05/
serindit-jantan.jpg

Gambar 3.11 Burung Serindit
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itu disebabkan wilayah hidup yang sempit dan hilangnya habitat yang
menyebabkan penurunan populasi. Saat ini populasi serindit sangihe
diperkirakan antara 10.000 hingga 46.000. Serindit sangihe merupakan
hewan arboreal. Warna umum pada hewan ini hijau dengan warna merah pada bagian tenggorokan dan pantat, serta memanjang hingga bagian
ekor burung ini.
e.

Anoa adalah hewan khas Sulawesi. Ada 2 spesies anoa yaitu anoa
pegunungan (Bubalus quarlesi) dan anoa dataran rendah (Bubalus
depressicornis). Keduanya tinggal di daerah yang tidak dijamah manusia.
Penampilan mereka mirip dengan kerbau dan memiliki 150-300 kg.
Anak anoa akan dilahirkan sekali setahun. Kedua spesies tersebut dapat
ditemukan di Pulau Sulawesi, Indonesia. Sejak tahun 1960-an hewan ini
dalam status terancam punah. Saat ini diperkirakan terdapat kurang dari
5000 ekor yang masih bertahan hidup. Anoa sering diburu untuk diambil
kulit, tanduk, dan dagingnya.

Sumber: https://bahasainggrismudahsite.files.wordpress.com/2018/02/anoa1.
png?w=1108&h=737&crop=1

Gambar 3.12 Anoa

f.
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Kuda sumba. Kuda poni Sumba telah lama menjadi alat transportasi.
Kuda sandel atau lebih lengkapnya kuda sandalwood pony, adalah kuda
pacu asli Indonesia yang dikembangkan di Pulau Sumba. Konon kuda
ini memiliki moyang kuda arab yang disilangkan dengan kuda poni lokal
(grading up) untuk mempelajari sejumlah penampilannya.
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3. Fauna Endemik di Zona Timur
Berikut beberapa fauna endemik di zona timur.
a.

Nokdiak (Zaglossus bruijni) hanya terdapat di Irian Jaya. Nokdiak terdapat
dalam subkelas Monotremata, yakni hewan menyusui dan bertelur (1-3
butir). Telur langsung dimasukkan ke kantong di bawah perutnya. Telur
akan menetas dalam jangka 10 hari. Anak nokdiak akan terus tumbuh
dan mendapatkan air susu di dalam kantong induknya sampai berumur
satu tahun. Mulut nokdiak tidak bergigi, berbentuk tabung, dan berlidah
panjang. Lidahnya seperti
sikat dan berperekat untuk
menangkap anai-anai atau
cacing sebagai pakan utamanya.
Tubuh mamalia ini dipenuhi
duri-duri seperti landak, tetapi
pendek. Berat tubuh mamalia
ini bisa mencapai 16 kg.
Tempat tinggalnya di hutan
tinggi berlumut dan makanan
khususnya
adalah
cacing. Sumber: https://www.zoochat.com/community/media/westernlong-beaked-echidna-zaglossus-bruijni.408488/
Hewan ini jarang terlihat
Gambar 3.13 Nokdiak
dan umumnya sulit untuk
ditangkap.

b.

Cenderawasih merah (Paradisaea rubra) adalah burung cenderawasih
berukuran sedang dengan memiliki panjang sekitar 33 cm dari marga
Paradisaea.
Burung
ini
berwarna kuning dan coklat,
serta berparuh kuning. Burung
jantan dewasa berukuran sekitar
72 cm yang termasuk bulu-bulu
hiasan berwarna merah darah
dengan ujung berwarna putih
pada bagian sisi perutnya. Bulu
muka berwarna hijau zamrud Sumber: https://www.indonesiatravelingguide.com/wp-content/
uploads/2010/11/Paradisea-rubra.jpg
gelap dan di ekornya terdapat
Gambar 3.14 Cenderawasih Merah
dua buah tali yang panjang
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berbentuk pilin ganda berwarna hitam. Burung betina berukuran lebih
kecil dari burung jantan, dengan muka berwarna cokelat tua dan tidak
punya bulu-bulu hiasan. Cenderawasih merah hanya ditemukan di hutan
dataran rendah pada Pulau Waigeo dan Batanta di Kabupaten Raja
Ampat, Provinsi Irian Jaya Barat. Cenderawasih merah adalah spesial yang
bersifat poligami. Burung jantan memikat pasangan dengan ritual tarian
yang memamerkan bulu-bulu hiasannya. Setelah kopulasi, burung jantan
meninggalkan betina dan mulai mencari pasangan yang lain. Burung
betina menetaskan dan mengasuh anak burung sendiri. Pakan burung
cenderawasih merah terdiri dari buah-buahan dan aneka serangga.
Berdasarkan dari hilangnya habitat hutan yang terus berlanjut, serta
populasi dan daerah di mana burung ini ditemukan sangat terbatas,
cenderawasih merah dievaluasikan sebagai berisiko hampir terancam di
dalam IUCN Red List. Burung ini didaftarkan dalam CITES Appendix.
c.

Nuri sayap hitam atau nuri merah-biak memiliki nama ilmiah Eos cyanogenia. Hewan ini adalah sejenis nuri berukuran sedang, dengan panjang
sekitar 30cm dari suku Psittacidae. Burung nuri ini mempunyai bulu berwarna merah cerah, bercak ungu di sekitar telinga, paruh merah kekuningan, punggung hitam, dan mempunyai iris mata berwarna merah. Burung jantan dan betina serupa. Nuri
sayap-hitam hanya ditemukan di
habitat hutan di pesisir Pulau Biak
dan pulau-pulau di Teluk Cenderawasih. Spesies ini sering ditemukan
dan bersarang di perkebunan kelapa. Burung ini ditemukan sangat
terbatas karena hilangnya habitat
hutan dan penangkapan liar yang
terus berlanjut. Nuri sayap hitam diSumber: https://www.hbw.com/sites/default/files/styles/
ibc_2k/public/ibc/p/eos_cyanogenia_londen_zoo_en_4.
evaluasikan sebagai rentan di dalam
jpg?itok=gDOXa4Ua
IUCN Red List.
Gambar 3.15 Nuri Sayap Hitam

d.

Hiu karpet berbintik (Hemiscyllium freycineti) disebut "penguasa ba
yangan" di perairan Raja Ampat. Hiu ini memiliki habitat di laut dangkal
dengan terumbu karang, pasir, dan rumput laut yang lebat (tempat yang
sangat tepat untuk berkamuflase). Spesies hiu ini termasuk kategori hiu
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bambu atau famili Hemiscyllidae
dan memiliki bentuk yang bisa
dibilang unik yang disebabkan
oleh bintik bintik kecil yang
sedikit memanjang, dan cende
rung berwarna gelap pada ren
tang interval antara 8-9 baris di
ekor dan kepalanya.
Meskipun hiu ini kelihatan kecil dan tidak berbahaya, namun
para penyelam tidak bisa meremehkan makhluk ini. Hal itu
karena ikan ini sering kali terlihat memakan ikan lain yang
lebih besar.

Sumber: http://www.ryanphotographic.com/images/JPEGS/
Hemiscyllium%20freycineti%20Raja%20epaulette%20
shark%20Raja%20Ampat%20IMG_1329.jpg

Gambar 3.16 Hiu Karpet Berbintik

Bab 3 | Biogeografi Hewan

103

Bab 4

LINGKUNGAN

A. PENGERTIAN LINGKUNGAN
Menurut UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia
dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup
lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak
berdaulat, dan yurisdiksinya.
Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur
lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling
memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas
lingkungan hidup. Merujuk pada definisi di atas maka lingkungan hidup
Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi
silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca,
serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan
peranan strategis yang tinggi nilainya, yakni tempat bangsa Indonesia
menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Lingkungan
hidup sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup
segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian
dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang
berlebihan. Berikut beberapa pengertian lingkungan dari para ahli.
1.
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Sj. Mcnaughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan dengan
semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung
memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi
organisme.
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2.

Otto Soemarwoto, yang merupakan seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikan lingkungan sebagai semua benda dan
kondisi, yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita.

3.

Emil Salim menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan
sebagai segala benda, kondisi dan keadaan, serta pengaruh yang terdapat
dalam ruang yang kita tempati dan memengaruhi hal hidup termasuk
kehidupan manusia.

4.

Munatja Danusaputra, yang merupakan seorang ahli hukum lingkungan
terkemuka mengartikan lingkungan hidup sebagai semua kondisi terma
suk di dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya, yang terdapat dalam
ruang tempat manusia berada dan memengaruhi hidup serta kesejahte
raan manusia dan jasad hidup lainnya.

5.

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik
atau jasmani, yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik
jasmani yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini maka manusia,
hewan, dan tumbuh tumbuhan tersebut dilihat dan di anggap sebagai
perwujudan fisik jasmani belaka.

Dalam berbagai kegiatan pembangunan negara serta bangsa Indonesia
tampak bahwa ekologi sebagai ilmu sekarang ini konsepnya sudah banyak
diterapkan. Misalnya konsep pelestarian segala macam sumber daya alam,
konsep perlindungan plasma nutfah, pengendalian kelahiran dalam program
keluarga berencana pada populasi manusia, konsep penanganan ekosistem,
hasil maksimal yang berkelanjutan, konsep penanganan permasalahan daerah
aliran sungai, konsep perlindungan terhadap ekosistem mangrove, dan
lain-lain. Konsep ekologi berperan demikian penting pada masa sekarang
sehingga konsep serta dasar ekologi perlu ditunjukkan sedini mungkin, serta
disebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat.
Ekologi sebagian besar berkepentingan dengan populasi dan komunitas.
Populasi dalam ekologi aslinya diartikan sebagai kelompok orang, lalu
diperluas menjadi kelompok-kelompok makhluk yang manapun. Dengan
istilah komunitas (kadang-kadang disebut sebagai “komunitas biotik”,
dimaksudkan meliputi semua populasi yang berdiam di suatu daerah tertentu.
Komunitas dengan lingkungan nonhayati berfungsi bersama sebagai suatu
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sistem ekologik atau ekosistem. Sistem biologik yang paling besar dan
hampir dapat memenuhi kebutuhan sendiri disebut biosfer atau ekosfer. Gen
merupakan anasir sel, sel menyusun jaringan, jaringan menyusun organ, organ
menyusun organisme, organisme menyusun populasi, populasi merupakan
anasir komunitas, komunitas menyusun ekosistem, dan ekosistem menyusun
biosfer.
Banyak ilmuwan berbagai disiplin ilmu yang berlainan telah menggunakan
hampiran melalui konsep ekosistem dalam memecahkan berbagai macam
persoalan ekologi di laboratorium, di lapangan, atau di alam sesungguhnya.
Menurut Odum (1983) dalam ekosistem yang majemuk seperti danau dan
hutan, dilaksanakan hampiran.
1.

Hologik (holos=keseluruhan) yaitu masukan dan keluaran diukur secara
kolektif dan bersama dengan hal-hal yang muncul lalu dikaji, kemudian
bagian-bagian anasir diteliti sesuai dengan yang diperlukan.

2.

Merologik (meros=bagian) yaitu bila bagian-bagian yang utama dikaji
lebih dulu kemudian diwujudkan dalam keterpaduan sebagai suatu sistem
utuh.

Ekologi meskipun masih tetap berakar dalam biologi, tetapi sekarang
ekologi rupanya berperan sebagai suatu disiplin ilmu yang menjembatani ilmu
fisika yang eksakta dan ilmu sosial yang non-eksakta. Odum (1983) menuliskan
bahwa ekologi sebelum tahun 1970 dipandang sebagai subdivisi biologi dan
dipelajari melalui kurikulum biologi. Semua sumber acuan menyebutkan
bahwa ekologi berasal dari kata Yunani “oikos” yang berarti rumah tangga dan
“logos” yang berarti ilmu. Odum (1971) menulis ekologi sebagai suatu kajian
makhluk di tempat hidupnya. Selanjutnya ditulisnya bahwa ekologi seperti
diartikan dalam kamus Webster’s Unabridged Dictionary, sebagai totalitas
atau pola hubungan antara makhluk dan lingkungan mereka.
Krebs (1978) menuliskan bahwa Ernst Haeckel pada tahun 1869 memberi
takrif ekologi sebagai suatu hubungan keseluruhan antara makhluk hidup,
dalam hal ini hewan dengan lingkungan organik dan anorganik. Ditulisnya
juga bahwa Charles Elton (1972) dalam bukunya Animal Ecology memberi
takrif ekologi sebagai sejarah alam secara ilmiah. Selanjutnya, ditulisnya takrif
ekologi yang jelas dan terbatas yang berbunyi bahwa ekologi adalah kajian
ilmiah tentang agihan dan kelimpahan makhluk (Andrewartha, 1961). Lebih

106

Biogeografi

lanjut, oleh Krebs (1978) ekologi diberi takrif sebagai kajian ilmiah tentang
interaksi yang menentukan agihan dan kelimpahan makhluk.
Eugene Odum (1971, 1983) memberi takrif ekologi ialah kajian tentang
struktur dan fungsi alam. Kendeigh (1980) memberikan takrif ekologi
sebagai kajian tentang hewan dan tumbuhan dalam hubungannya antara
satu makhluk yang satu dengan yang lain, dan antara makhluk dengan
lingkungannya. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik, lingkungan
kimiawi, atau lingkungan hayati. Jadi, makhluk hidup berupa tumbuhan dan
hewan dapat bertindak sebagai lingkungan bagi makhluk lain. Darnel (1971)
menulis bahwa ekologi ialah ilmu yang berkaitan dengan tanggapan makhluk.
Tanggapan makhluk dapat secara sendiri-sendiri dan dapat dalam kelompok,
terhadap faktor lingkungan yang bertindak secara tunggal atau bersama-sama.
Ekologi berkenaan dengan cara-cara makhluk merubah lingkungannya dan
cara makhluk-makhluk itu menyesuaikan diri mereka sendiri.
Ekologi ialah ilmu tentang interaksi antara memberi dan menerima,
antara stimulus dan tanggapan, serta antara stimulasi dan umpan balik. Interaksi di sini mengandung unsur korelasi antara ubahan satu dengan ubahan
lain. Misalnya salinitas sebagai salah satu ubahan dapat menentukan populasi
udang, tetapi udang sebagai ubahan tidak mesti dapat memengaruhi salinitas.
Populasi hama wereng sebagai salah satu ubahan terpengaruh oleh populasi
tanaman padi, ialah jika tanaman padi populasinya nol alias tidak ditanam
maka populasi hama wereng menjadi nol juga. Sebaliknya, populasi tanaman
padi dipengaruhi juga oleh populasi hama wereng, yaitu jika populasi hama
wereng sangat besar maka populasi tanaman padi dapat menjadi nol.
Apabila ekologi melibatkan energi dan siklus kimia maka ekosistem
meliputi faktor-faktor abiotik dan komunitas. Ekosistem merupakan hubungan
timbal balik antara suatu komunitas dengan lingkungan fisiknya sehingga
ekosistem meliputi komponen biotik dan abiotik yang terdapat di suatu area.
Proses aliran energi dan perputaran materi kimia sangat berhubungan dengan
tingkatan dari suatu ekosistem. Sebagai suatu konsep dalam ekologi maka
ekosistem masih dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai sistem biologik yang
terdiri atas berikut ini.
a.

b.

Anasir nonbiotik, misalnya cahaya matahari, tanah, air, dan udara.

Anasir biotik, yang terdiri atas makhluk hidup yang dibedakan menjadi
makhluk hidup yang autotrof serta yang heterotrof.
Bab 4 | Lingkungan

107

B. EKOSISTEM
Ekosistem merupakan suatu istilah yang diusulkan oleh A.G. Tansley (1935,
seperti yang termuat dalam berbagai buku acuan antara lain Miller 1982,
Krebs 1978, Kendeigh 1980, Odum 1971, Odum 1975, dan lain sebagainya)
sering juga disebut sebagai sistem ekologik yang secara diagramatik dapat
disebut sebagai kumpulan komunitas, sedangkan komunitas adalah kumpulan
populasi. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbuka, yaitu suatu sistem yang
menerima masukan dan menghasilkan keluaran, dapat juga disebut sebagai
lingkungan masukan dan lingkungan keluaran yang tergabung dan penting
untuk ekosistem yang berfungsi untuk memelihara ekosistem itu sendiri.
Masukan dan keluaran itu dapat berupa energi, materi, atau makhluk hidup
yang berimigrasi dan emigrasi.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam ekosistem terdapat
anasir biotik yang berwujud makhluk hidup yang dibedakan menjadi
makhluk yang autotrof dan heterotrof. Makhluk autotrof yang disebut juga
sebagai produsen ialah makhluk tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan
bahan makanan, berupa bahan organik dari bahan anorganik sederhana oleh
pertolongan sinar matahari. Peristiwa ini disebut juga fotosintesis. Sekarang
yang tergolong ke dalam makhluk autotrof adalah juga makhluk yang mampu
melaksanakan kemosintesis. Makhluk heterotrof yang juga disebut konsumen,
dan dibedakan menjadi makrokonsumen serta mikrokonsumen.
Makrokonsumen disebut juga makhluk fagotrof dan umumnya adalah
hewan yang memakan makhluk lain atau butiran-butiran bahan organik.
Misalnya sapi, kuda, anjing, harimau, gajah, ikan, burung, ular, cumi-cumi,
kepiting, dan lain-lain. Mikrokonsumen yang juga disebut pengurai atau
makhluk heteretrof yang osmotrof, disebut juga sebagai saprotrof. Pengurai
ini terutama adalah bakteria dan fungi yang memperoleh energi dengan
cara menguraikan jaringan mati, atau dengan mengabsorpsi bahan organik
terlarut yang terekstrak dari tumbuhan atau makhluk lain. Antara komunitas
dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan
ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah
produsen (tumbuhan hijau), konsumen (herbivora, karnivora, dan omnivora),
dan dekomposer/pengurai (mikroorganisme).
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Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia.
Faktor fisik utama yang memengaruhi ekosistem adalah sebagai berikut.
1.

Suhu

Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang
diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya
dapat hidup pada kisaran suhu tertentu.
2.

Sinar Matahari

Sinar matahari memengaruhi ekosistem secara global karena matahari
menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan
oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis.
3.

Air

Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelang
sungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan,
perkecambahan, dan penyebaran biji; bagi hewan dan manusia, air diperlukan
sebagai air minum dan sarana hidup lainnya, misalnya transportasi bagi manusia, dan tempat hidup bagi ikan. Bagi unsur abiotik lain, misalnya tanah dan
batuan, air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk.
4.

Tanah

Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda
menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga
menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama
tumbuhan.
5.

Ketinggian

Ketinggian tempat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat
tersebut, karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan
kimia yang berbeda.
6.

Angin

Angin selain berperan dalam menentukan kelembapan juga berperan dalam
penyebaran biji tumbuhan tertentu.
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7.

Garis Lintang

Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda
pula. Garis lintang secara tak langsung menyebabkan perbedaan distribusi
organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup pada garis
lintang tertentu saja.
Memahami interaksi dalam ekosistem harus dimulai dari pengamatan
terhadap interaksi antara individu yang satu dengan individu lainnya, atau organisme yang satu dengan organisme lainnya. Interaksi ini adalah suatu hal
yang mutlak karena suatu individu tak akan pernah lepas dari individu lainnya.
Interaksi antar-individu tersebut bisa dengan mudah dijumpai di dalam sebuah populasi atau suatu komunitas. Untuk memudahkan pemahaman maka
interaksi antar-individu tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok berikut.

1. Simbiosis
Simbiosis ini diartikan sebagai suatu pola hubungan bersama antara dua
makhluk hidup yang berbeda jenis. Simbiosis ini kemudian dibagi lagi ke
dalam 3 kelompok berikut.
a.

Simbiosis mutualisme. Hubungan ini adalah jenis hubungan dimana
dua makhluk hidup yang berbeda tersebut saling diuntungkan. Contoh
simbiosis mutualisme adalah hubungan di antara jamur dan ganggang,
hubungan bunga dan lebah, burung jalak dan juga badak, serta masih ba
nyak lagi yang lainnya. Misalnya hubungan antara bunga dan lebah, yang
keduanya mendapatkan keuntungan dimana lebah mendapatkan madu
bunga, sekaligus membantu bunga dalam melakukan penyerbukan.

Sumber: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/05/02/23/00/honey-bee-336425_960_720.jpg

Gambar 4.1 Lebah dan Bunga Termasuk Dalam Simbiosis
Mutualisme

110

Biogeografi

b.

Simbiosis paratisme. Hubungan ini melibatkan dua makhluk hidup berbeda jenis dimana tercipta hubungan yang menguntungkan dan merugikan. Makhluk hidup yang dirugikan disebut inang dan yang mendapat
keuntungan disebut dengan parasit. Contoh hubungan ini adalah kutu di
kepala manusia, jamur di kulit, cacing pita di lambung, dan lain-lain.

c.

Simbiosis komensialisme. Hubungan yang satu ini melibatkan dua
makhluk hidup yang berbeda dimana yang satu diuntungkan dan yang
lainnya tidak dirugikan. Contoh hubungan ini adalah tanaman anggrek
dan pohon tempat ia hidup, ikan hiu dengan ikan remora, dan lain-lain.
Bunga anggrek bisa menempel
dan “menumpang hidup” di pohon mangga, namun anggrek
mampu membuat makanannya sendiri sehingga ia sama
sekali tidak merugikan pohon
mang
ga. Sementara itu, pola
hubungan ikan hiu dan remora
juga terbilang unik. Hal itu karena remora akan mendapatkan
Sumber: http://reefnation.com/wp-content/uploads/2015/06/
sisa makanan yang dikonsumsi
remora.jpg
Gambar
4.2
Ikan
Hiu
dan
Ikan
Remora
oleh hiu dan hal tersebut sama
Termasuk Dalam Simbiosis Komensalisme
sekali tidak merugikan si hiu.

2. Antibiosis
Antibiosis ini merupakan pola hubungan di antara makhluk hidup, dimana
salah satu individu mengeluarkan suatu zat yang bisa membahayakan individu
lainnya. Contohnya adalah jamur yang mengeluarkan racun sehingga dapat
menghambat atau bahkan mematikan makhluk hidup lainnya.

3. Predatorisme
Suatu hubungan dimana makhluk hidup yang satu memangsa makhluk hidup
lainnya. Contoh hubungan ini adalah kucing memangsa tikus atau burung
elang yang memangsa ular.
Interaksi dalam ekosistem juga melibatkan hubungan di antara populasi.
Pola interaksi ini dibagi ke dalam beberapa kelompok berikut.
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1.

Aleopati, yakni hubungan antara populasi dimana populasi yang satu
menghasilkan sejumlah zat yang bisa menghalangi tumbuh dan kembangnya populasi lainnya. Contoh hubungan ini adalah pohon walnut
yang jarang ditumbuhi tanaman lainnya di sekitar ia tumbuh, sebab ia
menghasilkan zat yang bersifat racun. Pola hubungan ini disebut juga
dengan nama anabiosa.

2.

Kompetisi, yakni pola hubungan di antara populasi dimana keduanya
memiliki kepentingan yang sama sehingga berujung pada hubungan

kompetisi untuk mendapatkan hal yang dituju tersebut. Contoh pola
hubungan ini adalah binatang domba, zebra, sapi, kuda, juga rusa yang
hidup di ekosistem dan saling bersaing mendapatkan rumput sebagai makanan.

Suatu organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan
lingkungan hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya sangat kompleks, bersifat saling memengaruhi, atau timbal balik.
Hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan nonhayati membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Di dalam ekosistem terjadi
rantai makanan, aliran energi, dan siklus biogeokimia. Rantai makanan adalah
pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan, melalui sederetan orga
nisme yang makan dan yang dimakan. Para ilmuwan ekologi mengenal tiga
macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit.
1.

Rantai pemangsa. Rantai pemangsa landasan utamanya adalah tumbuhan
hijau sebagai produsen. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat
herbivora sebagai konsumen I, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang
memangsa herbivora sebagai konsumen ke-2, dan berakhir pada hewan
pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen ke-3.

2.

Rantai parasit. Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga
organisme yang hidup sebagai parasit. Contoh organisme parasit antara
lain cacing, bakteri, dan benalu.

3.

Rantai saprofit. Rantai saprofit dimulai dari organisme mati ke jasad
pengurai. Misalnya jamur dan bakteri. Rantai-rantai di atas tidak berdiri
sendiri, namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga
membentuk faring-faring makanan.
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4.

Rantai makanan dan tingkat trofik. Salah satu cara suatu komunitas
berinteraksi adalah dengan peristiwa makan dan dimakan sehingga terjadi
pemindahan energi, elemen kimia, dan komponen lain dari satu bentuk
ke bentuk lain di sepanjang rantai makanan.

Organisme dalam kelompok ekologis yang terlibat dalam rantai makanan
digolongkan dalam tingkat-tingkat trofik. Tingkat trofik tersusun dari
seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dalam tingkat
memakan. Sumber asal energi adalah matahari. Tumbuhan yang menghasilkan
gula lewat proses fotosintesis hanya memakai energi matahari dan CO2
dari udara. Oleh karena itu, tumbuhan tersebut digolongkan dalam tingkat
trofik pertama. Hewan herbivora atau organisme yang memakan tumbuhan
termasuk anggota tingkat trofik kedua. Karnivora yang secara langsung
memakan herbivora termasuk tingkat trofik ketiga, sedangkan karnivora yang
memakan karnivora di tingkat trofik tiga termasuk dalam anggota tingkat
trofik keempat.
Struktur trofik pada ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida
ekologi. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi.

1. Piramida Jumlah
Organisme dengan tingkat trofik masing-masing dapat disajikan dalam
piramida jumlah. Organisme di tingkat trofik pertama biasanya paling
melimpah, sedangkan organisme di tingkat trofik kedua, ketiga, dan selanjutnya
semakin berkurang. Dapat dikatakan bahwa pada kebanyakan komunitas
normal, jumlah tumbuhan selalu lebih banyak daripada organisme herbivora.
Demikian pula jumlah herbivora selalu lebih banyak daripada jumlah karnivora
tingkat 1. Karnivora tingkat 1 juga selalu lebih banyak daripada karnivora
tingkat 2. Piramida jumlah ini didasarkan atas jumlah organisme di setiap
tingkat trofik.

2. Piramida Biomassa
Sering kali piramida jumlah yang sederhana kurang membantu dalam
memperagakan aliran energi dalam ekosistem. Penggambaran yang lebih
realistik dapat disajikan dengan piramida biomassa. Biomassa adalah ukuran
berat materi hidup di waktu tertentu. Untuk mengukur biomassa di tiap
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tingkat trofik maka rata-rata berat organisme di tiap tingkat harus diukur,
kemudian barulah jumlah organisme di tiap tingkat diperkirakan. Piramida
biomassa berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme
di habitat tertentu, dan diukur dalam gram. Untuk menghindari kerusakan
habitat maka biasanya hanya diambil sedikit sampel dan diukur, kemudian
total seluruh biomassa dihitung. Dengan pengukuran seperti ini akan didapat
informasi yang lebih akurat tentang apa yang terjadi pada ekosistem.

3. Piramida Energi
Sering kali piramida biomassa tidak selalu memberi informasi yang kita
butuhkan tentang ekosistem tertentu. Lain halnya dengan piramida energi
yang dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan dalam waktu yang lama.
Piramida energi mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran
energi dalam ekosistem. Pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah
energi berturut-turut yang tersedia di tiap tingkat trofik. Berkurangnya energi
yang terjadi di setiap trofik terjadi karena hal-hal berikut.
a.

Hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan oleh
tingkat trofik selanjutnya.

b.

Beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicernakan dan dikeluarkan
sebagai sampah.

c.

Hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh
organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi.

Lingkungan hidup merupakan bagian multak dari kehidupan manusia,
dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.
Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dari
lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan
hidup seperti hewan, tumbuhan air, udara, sinar matahari, garam kayu, dan
lain-lain. Makhluk hidup yang lain seperti binatang-binatang mikroba serta
tumbuhan juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Dari lingkungan
hidup manusia, hewan dan tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga,
manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer dan kebutuhan sekunder.
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C. POPULASI
Populasi diartikan sebagai suatu kumpulan kelompok makhluk yang sama
spesies (atau kelompok lain yang individunya mampu bertukar informasi
genetik), yang mendiami suatu ruang khusus, memiliki berbagai karakteristik
yang walaupun paling baik digambarkan secara statistik, unik sebagai milik
kelompok, dan bukan karakteristik individu dalam kelompok itu (Odum, 1971).
Para ahli taksonomi menggunakan istilah populasi untuk suatu kumpulan
setempat individu, yang sedikit berbeda dari kumpulan setempat lain pada
spesies yang sama (Keindeigh 1980). Suatu populasi dapat juga ditakrifkan
sebagai suatu kelompok makhluk yang sama spesiesnya dan mendiami suatu
ruang khusus pada waktu yang khusus (Krebs, 1978). Populasi dapat dibagi
menjadi deme atau populasi setempat, kelompok-kelompok yang dapat saling
membuahi, serta satuan kolektif terkecil populasi hewan atau tumbuhan.
Populasi adalah suatu kesatuan yang selalu berubah dan yang menarik
perhatian adalah bukan hanya perubahan dalam ukuran besarnya dan
komposisinya pada saat yang manapun, tetapi juga bagaimanakah populasi
itu berubah. Ada beberapa karakteristik populasi yang berhubungan dengan
istilah laju, yang diperoleh dengan membagi perubahan dengan periode waktu
berlangsungnya perubahan. Jadi, laju menunjukkan kecepatan sesuatu berubah
dalam satuan waktu. Cacah kelahiran per tahun adalah kelahiran. Istilah “per”
berarti “dibagi oleh”. Untuk rerata perubahan populasi dapat dinyatakan
dengan notasi baku delta N per delta t, dengan keterangan N = ukuran
besarnya populasi (atau ukuran lain untuk kepentingan), sedangkan t = waktu.
Notasi untuk laju sesaat adalah dN/dt.
Populasi-populasi memiliki pola-pola pertambahan yang disebut
bentuk pertumbuhan populasi. Ada dua pola dasar pertumbuhan populasi
yang didasarkan atas bentuk kurva pertumbuhan hasil pengeplotan secara
aritmatik, yaitu bentuk pertumbuhan eksponensial yang seperti huruf J dan
bentuk pertumbuhan sigmoid atau yang seperti huruf S. Dua tipe ini dapat
digabungkan atau dimodifikasikan, atau dua-duanya ialah digabungkan
dan dimodifikasikan dalam berbagai cara menurut kekhususan berbagai
makhluk dan lingkungan. Dalam pertumbuhan yang berbentuk seperti huruf
J, kerapatan bertambah dengan cepat secara eksponensial dan kemudian
berhenti mendadak ketika perlawanan lingkungan dan faktor-faktor pembatas
mulai berlaku mendadak.
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Dalam pertumbuhan populasi yang berbentuk sigmoid, proses
pertambahannya terjadi lambat pada awalnya dan disebut fase percepatan
positif. Kemudian proses pertambahan itu berlangsung lebih cepat barang kali
mendekati fase logaritmik, tetapi akan segera berkurang kecepatannya lambat
laun karena perlawanan lingkungan secara persentase bertambah, pada bagian
ini disebut percepatan negatif sehingga dicapai suatu arah keseimbangan
dan fase ini dipertahankan. Tetapan K adalah asimtot atas kurva sigmoid,
dan disebut sebagai daya dukung. Dalam pertumbuhan populasi berbentuk
seperti huruf J mungkin tidak ada aras keseimbangan, tetapi batas terhadap N
merupakan batas atas yang dikenakan oleh lingkungan.
Clapham (1983) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dinamika
populasi adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan serta pengaturan
populasi. Suatu tegangan terdapat di antara kecenderungan suatu populasi
untuk tumbuh dan batas terhadap pertumbuhan tersebut yang ditentukan
oleh lingkungan. Pertumbuhan populasi bersangkut paut dengan konsep laju
natalitas dan laju mortalitas, yang disebut sebagai laju vital populasi. Selain itu,
bersangkutan juga dengan kerapatan atau cacah individu di dalam populasi.
Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu
tertentu disebut populasi. Misalnya, populasi pohon kelapa di Kelurahan
Tegakan pada tahun 1989 berjumlah 2552 batang. Ukuran populasi berubah
sepanjang waktu. Perubahan ukuran dalam populasi ini disebut dinamika
populasi. Perubahan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus
perubahan jumlah dibagi waktu. Hasilnya adalah kecepatan perubahan dalam
populasi. Misalnya, tahun 1980 populasi pinus di Tawangmangu ada 700
batang. Kemudian pada tahun 1990 dihitung lagi ada 500 batang pohon pinus.
Dari fakta tersebut kita lihat bahwa selama 10 tahun terjadi pengurangan
pohon pinus sebanyak 200 batang pohon. Berdasarkan rumus hitungan di
atas kita mendapatkan kesimpulan bahwa rata-rata berkurangnya pohon tiap
tahun adalah 20 batang. Akan tetapi, perlu diingat bahwa penyebab kecepatan
rata-rata dinamika populasi ada berbagai hal. Dari alam mungkin disebabkan
oleh bencana alam, kebakaran, serangan penyakit, sedangkan dari manusia
misalnya karena tebang pilih. Akan tetapi, pada dasarnya populasi mempunyai
karakteristik yang khas untuk kelompoknya yang tidak dimiliki oleh masingmasing individu anggotanya. Karakteristik ini antara lain berupa kepadatan
(densitas), laju kelahiran (natalitas), laju kematian (mortalitas), potensi
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biotik, penyebaran umur, dan bentuk pertumbuhan. Natalitas dan mortalitas
merupakan penentu utama pertumbuhan populasi. Berikut beberapa
penjelasan di antaranya.

1. Karakteristik Populasi
Populasi dibatasi oleh tempat dan waktu yang mempunyai beberapa
karakteristik yang bukan berasal dari individu-individu penyusunnya.
Karakteristik populasi dapat diukur secara statistik, di antaranya ialah
kepadatan, natalitas, mortalitas, penyebaran umur, dan perluasan populasi.

2. Kepadatan (Densitas)
Densitas ialah jumlah seluruh individu tiap satuan ruang (luas/volume). Istilah
kepadatan lebih condong kepada manusia dan hewan, serta kerapatan lebih
menekankan pada tumbuhan. Pada dasarnya, pertumbuhan populasi sangat
bergantung pada perbandingan antara jumlah kematian, kedatangan, kelahiran,
atau kepergian individu. Jumlah kelahiran atau kedatangan yang lebih besar
daripada kematian atau kepergian maka dikatakan populasi meningkat dan
sebaliknya.

3. Strukur Umur
Struktur umum yakni perkembangan cepat populasi yang terdiri dari individuindividu berusia tertentu. Sementara itu, populasi stationer penyebaran
umurnya merata, sedangkan populasi menurun merupakan gerakan individu
berusia tua. Bodenheimer (1938) mengemukakan tiga kelompok umur
ekologis, yaitu masa sebelum berbiak (prereproduktif ) masa pembiakan
(reproduktif ) dan masa sesudah pembiakan (postreproduktif ). Perbandingan
masa-masa umur ini berbeda-beda pada setiap organisme. Misalnya pada
manusia modern. Perbandingan ketiga masa umur itu relatif sama, yaitu
kira-kira sepertiga panjang umur seluruhnya. Manusia primitif dalam
perbandingan masa sesudah pembiakan jauh lebih singkat (Odum, 1971).
Lotka (1925, dalam Odum, 1971) menunjuk secara teoretis bahwa populasi
cenderung berkembang ke satu pola komposisi distribusi umur yang stabil.
Jika komposisi yang stabil itu tergantung misalnya oleh perubahan sementara
dalam lingkungan, atau menbanjirkan perpindahan di antara lingkungan atau
menbanjirkan perpindahan dari atau ke populasi lain, pola komposisi umur
yang stabil itu cenderung dikembalikan apabila situasi yang stabil ini penting,
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karena memberikan dasar untuk menilai komposisi distribusi umur yang
aktual. Komposisi distribusi umur dalam satu populasi ialah mengatur data
dalam bentuk polygon atau piramida umur dimana jumlah atau persentase
individu dalam kelompok umur yang berbeda-beda, ditunjukkan dengan
batang-batang dengan panjang relatif dan disusun horizontal berturut-turut.

4. Persebaran (Dispersi)
Dispersi merupakan gerakan individu beranjak keluar maupun masuk
ke dalam populasi yang terbagi menjadi emigrasi, imigrasi, dan migrasi.
Penyebaran (dispersi) individu-individu sejenis yang membentuk populasi
di dalam suatu ekosistem mengikuti tiga pola dasar, yaitu pola penyebaran
terumpun, pola penyebaran seragam, dan pola penyebaran acak. Contoh
populasi acak adalah kutu beras maupun remis dalam lumpur. Hal ini
terjadi karena lingkungan sangat homogen. Penyebaran secara berkelompok
terutama disebabkan oleh respons dari organisme terhadap perbedaan habitat
secara lokal, respons dari organisme terhadap perubahan cuaca musiman,
akibat dari cara atau proses produksi/regenerasi, dan sifat-sifat organisme
dengan organ vegetatifnya yang menunjang kecendrungan organisme untuk
berumpun misalnya waktu berbiak, membentuk koloni (semut, rayap). Pola
penyebaran seragam (uniform) terjadi apabila kompetisi antar-individu sangat
hebat, atau ada organisme yang positif yang melakukan pembagian ruang
yang sama. Contohnya burung pinguin yang sedang bersarang, burung kuntul
yang sedang bersarang, serta kecenderungan pengaturan jarak yang beraturan
pada tumbuhan yang disebabkan oleh peneduhan dan kompetisi untuk
mendapatkan air. Penyebaran secara acak jarang terjadi di alam dan dapat
terjadi apabila lingkungan sangat seragam, namun tidak ada kecenderungan
untuk berkelompok. Jadi, pengaturan secara acak atau random (penyebaran
yang tidak dapat diprediksi dan tidak berpola) terjadi karena tidak adanya
tarik-menarik atau tolak-menolak yang kuat, di antara individu dalam suatu
populasi dan posisi masing-masing individu tidak bergantung pada individu
lain. Contohnya pohon di hutan kadang tersebar secara acak, namun secara
keseluruhan pola acak tidak umum ditemukan di alam, dan sebagian besar
populasi menunjukkan paling tidak suatu kecenderungan ke arah penyebaran
terumpun atau penyebaran seragam.
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5. Faktor Pembatas Populasi
Pertumbuhan populasi dibatasi oleh faktor-faktor yang bergantung dan
yang tidak bergantung pada kepadatan, yang keutamaan relatifnya bervariasi
sesuai dengan spesies dan keadaan. Faktor yang bergantung pada kepadatan,
persaingan demi makanan, dan kompetisi reproduktif suatu alternatif untuk
membatasi jumlah keturunan per induk ialah membatasi jumlah induknya.
Migrasi sering menjadi faktor utama yang tergantung pada kepadatan dalam
menurunkan ukuran populasi. Karena tingkat populasi meningkat maka banyak
anggota bermigrasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa
(predator). Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa maka predator tak
dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi
mangsa. Contohnya, singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, dan burung
hantu dengan tikus.

6. Faktor Pembatas dan Hukum Minimum Liebig
Hukum minimum dari Justus Von Liebig (1840) menerangkan pertumbuhan
dan distribusi suatu spesies tergantung dari faktor lingkungan yang paling
kritis. Validitas hukum ini telah ditunjukkan pada banyak bagian di dunia ini.
Berikut dua limitasi hukum ini.
a.

Semua organisme memiliki batas toleransi maksimal dan minimal.

b.

Terdapat interaksi antarfaktor.

Eksistensi dari keberhasilan suatu organisme atau kelompok organisme
tergantung pada keadaan lingkungan yang sangat rumit. Suatu keadaan yang
melampaui batas-batas toleransi disebut keadaan yang membatasi atau faktor
pembatas. Faktor pembatas dapat mencapai nilai ekstrem maksimum maupun
minimum dengan ukuran kritis. Faktor pembatas bervariasi dan berbeda untuk
setiap tumbuhan maupun hewan dengan nilai ekstrem tertentu sehingga
terjadilah pengelompokan dan perkembangan, serta penyebaran organisme
tersebut.
Pentingnya faktor-faktor fisik sebagai faktor-faktor pembatas contohnya
temperatur. Beberapa organisme dapat hidup pada temperatur yang rendah
sekali. Sedangkan beberapa mikroorganisme, terutama bakteri dan algae
dapat hidup dan berkembang pada musim-musim semi yang panas kira-kira
880ºC dan untuk ganggang lainnya 800ºC. Sedangkan untuk toleransi ikan
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dan serangga adalah 500ºC. Organisme yang hidup di air pada umumnya
mempunyai batas toleransi yang lebih sempit terhadap temperatur dari pada
binatang yang hidup di darat. Temperatur, cahaya, kelembapan, air, dan pasang
surut umumnya mengontrol kegiatan-kegiatan harian tumbuhan dan binatang.
Temperatur berperanan dalam pengwilayahan dan sertifikasi di lingkungan
perairan dan daratan. Organisme dipengaruhi oleh temperatur yang bervariasi
yang cenderung tertekan, terhalang atau terhambat oleh temperatur yang
tetap.
Shelford (1929) menemui bahwa telur, larva, atau pupa kupu-kupu
berkembang 7 sampai 8 persen lebih cepat di bawah temperatur yang tetap.
Organisme peka terhadap perubahan-perubahan temperatur sehingga bersifat
sebagai faktor pembatas. Tumbuhan dan binatang terutama komunitas
sanggup mengompensasi atau menyesuaikan terhadap temperatur. Semua
proses-proses kimia dalam metabolisme termasuk proses-proses fisis seperti
difusi, pengendapan pada pembentukan dinding sel tergantung pada
temperatur, serta dipercepat dengan kenaikan temperatur sampai optimum.
Jika temperatur melampaui minimum maka pernapasan dapat berhenti dan
menyebabkan kematian. Pengaruh temperatur di dalam metabolisme tidak
hanya tentang lajunya, tetapi juga mengenai produk yang dihasilkannya.
Pengaruh temperatur tampak juga pada perkecambahan dan susunan jenis
vegetasi. Perbedaan dalam penyesuaian temperatur mengakibatkan adanya
zonasi yang horizontal dan vertikal.
Laju fotosintesis berbeda-beda dengan panjang gelombang yang berbeda.
Intensitas cahaya mengontrol seluruh ekosistem melalui pengaruhnya pada
produksi primer. Hubungan intensitas dengan proses fotosintetis pada kedua
tumbuhan darat dan air, mengikuti pola umum yang sama dari penambahan
linier sampai optimum atau jenuh cahaya yang diikuti oleh pengurangan
intensitas sinar matahari.
a.
b.

Berdasarkan kebutuhannya terhadap cahaya maka terdapat jenis berikut.
Tumbuhan yang perlu cahaya penuh (light demanding).
Tumbuhan yang toleran dan setengah toleran.

Contohnya adalah kebutuhan akan cahaya tampak pada perkecambahan
sehingga dalam hutan tropik basah hampir tidak dijumpai rumput, karena
Graminae membutuhkan cahaya yang banyak. Cahaya menekan pertumbuhan
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vegetatif, karena membatasi hormon pertumbuhan (auxin). Sebaliknya, cahaya
menyokong alat-alat reproduksi pembungaan. Di daerah beriklim sedang
dikenal tumbuhan jenis berikut.
a.

b.
a.
b.

Tumbuhan hari panjang 14 – 16 lamanya siang.

Tumbuhan hari pendek 10 – 14 jam lamanya siang.
Jadi ada dua kepentingan berikut.

Penyebaran secara buatan akan menghadapi kegagalan yaitu fotoperiodisitas dibatasi.

Jika tumbuhan hari panjang ditanam di tempat yang siangnya pendek
maka akan menyebabkan pertumbuhan vegetatif yang luar biasa.
Sebaliknya, tumbuhan hari pendek ditanam di daerah harinya panjang
dapat mengakibatkan pembungaan luar biasa.

Air untuk fungsi fisiologis perlu bagi semua protoplasma. Dari sudut
ekologis terutama sebagai faktor pembatas curah hujan, sebagian besar ditentukan oleh geografi dan pola gerakan udara yang besar atau sistem iklim.
Angin mengandung kelembapan yang bertiup dari laut dan menjatuhkan
kelembapannya pada lereng-lereng yang menghadap ke laut. Penyebaran curah hujan sepanjang tahun merupakan faktor pembatas yang sangat penting
untuk organisme.
Suatu faktor atau beberapa faktor dikatakan penting apabila pada waktu
tertentu, faktor itu sangat memengaruhi hidup dan perkembangan tumbuhtumbuhan karena terdapat dalam batas minimum, maksimum, dan optimum
menurut batas-batas toleransi dari tumbuhan tersebut. Konsep ini dikemuka
kan oleh Shelford (1913). Jadi, tidak hanya terlalu sedikit saja sesuatu itu
merupakan faktor pembatas, namun juga dalam keadaan terlalu banyak faktor juga merupakan pembatasan. Misalnya, faktor-faktor panas, sinar, dan air.
Jadi, organisme memiliki maksimum dan minimum ekologi, dengan kisaran di
antaranya merupakan batas-batas toleransi.
Dengan kata lain, besar populasi dan penyebaran suatu jenis makhluk
hidup dapat dikendalikan dengan faktor yang melampaui batas toleransi
maksimum atau minimum dan mendekati batas toleransi. Dengan demikian,
makhluk hidup atau populasi itu akan berada dalam keadaan tertekan/stres
sehingga apabila melampaui batas itu yaitu lebih rendah dari batas toleransi
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minimum atau lebih tinggi dari batas tolerensi maksimum maka makhluk itu
akan mati dan populasinya akan punah dari sistem tersebut.
Telah kita ketahui bahwa bila suatu faktor pembatas dapat diatasi maka
akan timbul faktor pembatas lain. Bila salah satu dari faktor lingkungan kita
ubah maka perubahan ini akan memengaruhi atau mengubah komponenkomponen lain. Contohnya, bila suhu udara dalam rumah kaca dinaikkan 10˚C
maka udara di dalam rumah kaca mengandung lebih banyak uap air. Tekanan
uap air dari permukaan cairan dalam ruangan akan bertambah, akibatnya
laju transpirasi penguapan akan meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan
laju transpirasi sehingga absorpsi air akan naik pula. Kadar air tanah menjadi
berkurang, dan lebih banyak udara masuk ke dalam tanah dan menyebabkan
tanah menjadi semakin kering. Reaksi berantai ini dapat berulang-ulang.
Walaupun pertumbuhan suatu individu atau sekelompok organisme
dipengaruhi oleh faktor pembatas, namun tidak dapat disangkal bahwa lingkungan benar-benar merupakan suatu kumpulan dari macam-macam faktor
yang saling berinteraksi. Jika satu faktor berubah maka hampir semua faktor
lainnya ikut berubah.
a.
b.
c.

d.

e.
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Beberapa prinsip Hukum Toleransi dapat dinyatakan sebagai berikut.

Suatu organisme mempunyai toleransi yang besar terhadap satu faktor
dan kecil terhadap faktor lainnya.

Organisme yang mempunyai toleransi yang besar terhadap semua faktor
memiliki daerah penyebaran yang luas.

Bila satu faktor lingkungan tidak optimum untuk suatu jenis organisme
maka toleransi berkurang terhadap faktor-faktor lingkungan lainnya.
Misalnya Penman (1956) melaporkan bahwa bila tanah dengan
kandungan nitrogen yang terbatas maka daya tahan rumput terhadap
kekeringan berkurang.
Dalam banyak hal, interaksi populasi seperti kompetisi, predator, parasit
dan lainnya mencegah organisme dari pengambilan keuntungan terhadap
kondisi lingkungan fisik yang optimum.

Pembiakan merupakan masa yang kritis bila faktor-faktor lingkungan
menjadi terbatas. Keadaan reproduktif seperti biji, telur, embrio, kecambah,
dan larva pada umumnya mempunyai batas toleransi yang sempit.
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Derajat toleransi dalam ekologi memakai awalan-awalan steno yang
berarti sempit dan eury yang berarti luas, seperti berikut ini.
a.

Stenotermal – eurytermal berhubungan dengan temperatur.

b.

Stenohydric – euryhydric berhubungan dengan air.

c.

Stenohaline – euryhaline berhubungan dengan garam.

d.

Stenophagic – euryphagic berhubungan dengan makanan.

e.

Stenoecious – euryecious berhubungan dengan seleksi habitat.

Suatu organisme mempunyai toleransi yang besar terhadap suatu faktor
yang konstan maka faktor itu tidak merupakan pembatas. Sebaliknya, bila
mempunyai toleransi tertentu terhadap suatu faktor yang bervariasi dalam
lingkungan, dapat menjadi faktor yang membatasi. Sebagai contoh oksigen
yang tersedia cukup banyak dan tetap, serta siap untuk digunakan dalam
lingkungan daratan sehingga jarang membatasi organisme daratan. Pada
pihak lain, oksigen jarang dan sangat bervariasi dalam air sehingga merupakan
faktor pembatas pada organisme perairan. Keadaan lingkungan yang ekstrem
mengurangi batas toleransi.
Suatu contoh konsep faktor pembatas dengan membandingkan telur-telur
ikan trout dan telur-telur kodok. Telur-telur ikan trout berkembang antara 0ºC
dan 12ºC dengan optimum 4ºC, sedangkan telur-telur kodok antara 0ºC dan
30ºC dengan optimum 22ºC. Jadi telur-telur ikan trout adalah stenothermal
dan telur-telur kodok eurythermal. Titik-titik minimum, optimum, dan
maksimum berdekatan untuk jenis-jenis yang stenotermal sehingga perbedaan
temperatur yang kecil menyebabkan efek yang kecil pada jenis eurythermal.
Jenis-jenis yang stenotermal ada yang bersifat toleransi temperatur rendah
(oligothermal) dan ada pula yang toleransi temperatur tinggi (polythermal).
Faktor penentu pertumbuhan tanaman yakni “growth is defined as the progressive development of an organism”. Setiap syarat yang tumbuh dapat membatasi hasil. Aturan minimum dari Liebig berlaku unsur hara, tetapi dapat pula
diterapkan bagi syarat tumbuh yang lainnya. Pertumbuhan tanaman dibatasi
oleh keberadaan hara yang paling terbatas jumlahnya, tanpa memperhatikan besarnya sediaan hara yang lainnya. Tugas petani adalah mengidentifikasi semua faktor pembatas hasil, dan menghilangkan atau meminimalkannya
sehingga usahanya menguntungkan.
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Faktor penentu pertumbuhan tanaman dapat dipilahkan menjadi 2 bagian
yaitu: genetik (dakhili=internal) dan lingkungan (khariji=eksternal).
a.

Faktor Genetik

Perbaikan genetik dengan munculnya hibrida, varietas, atau galur telah
menunjukkan adanya peningkatan hasil panen pada tanaman jagung, gandum,
atau komoditas lainnya. Tanaman dengan hasil panen tinggi (high yielding)
mengambil hara lebih banyak dibandingkan tanaman biasa. Tanaman demikian
bersifat menguras hara. Jika ditanam pada tanah yang memiliki ketersediaan
hara terbatas maka hasil panen akan lebih rendah dibandingkan tanaman
biasa. Pada masa lampau dilakukan pemilihan varietas tanaman untuk berbagai
tingkat kesuburan tanah yang berbeda. Sekarang hal tersebut tidak dikerjakan
lagi, karena pada tanah yang tidak subur dapat ditambahkan pupuk. Meski
demikian tetap dilakukan upaya pemilihan tanaman misalnya tahan terhadap
pH rendah atau keracunan Al, maupun terhadap kondisi garaman atau tahan
terhadap kekeringan.
b.

Faktor Lingkungan

“Environment is defined as the aggregate of all the external conditions and influences
affecting the life and development of the organism.” Beberapa hal yang termasuk
dalam faktor lingkungan adalah: temperatur, lengas, sinar matahari, susunan
udara, struktur tanah, reaksi tanah, biotik, penyediaan hara, dan senyawa
penghambat pertumbuhan.

1) Temperatur: temperatur merupakan ukuran intensitas panas. Kisaran
temperatur secara umum untuk makhluk hidup adalah -35ºC–+75ºC; dan
tanaman pertanian: 25–40ºC. Temperatur ini memengaruhi fotosintesis,
respirasi, permeabilitas dinding sel, penyerapan air dan hara, transpirasi,
aktivitas ensim, dan koagulasi protein.
2) Lengas tanah: kadarnya dalam tanah sangat bervariasi, yaitu jenuh air
(saturated)– kapasitas lapangan (field capacity), dan layu permanen (wilting
point). Fungsi lengas antara lain sebagai pelarut, media transportasi, dan
bahan dasar H₂O.

3) Sinar matahari: aspek yang terkait dengan pertumbuhan adalah proses
fotosintesis, lama penyinaran, dan periode tumbuh.

4) Udara: diperlukan untuk respirasi dan sebagai bahan dasar CO₂ dalam
proses fotosintesis.
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5) Struktur tanah: memengaruhi ruang tumbuh akar dan imbangan udaralengas.

6) Reaksi tanah: berkaitan dengan ketersediaan hara, unsur meracun, dan
kehidupan mikrobia.

7) Biotik: antagonisme atau sinergisme, jasad pengganggu: hama, penyakit,
gulma.
8) Penyediaan hara: mineral, tekstur, struktur, pH, bahan organik tanah,
pemupukan, pengolahan tanah. Perakaran tanaman dapat dangkal,
dalam, atau menyebar.
9) Senyawa penghambat pertumbuhan: adanya limbah atau bahan beracun.

Seiring dengan bertambahnya populasi manusia menurut deret ukur sedangkan produksi pertanian mengikuti deret hitung maka terjadi pergeseran.
Cadangan hara dalam tanah mulai menipis, neraca hara turun menjadi defisit.
Untuk mempertahankan produktivitas lahan, manusia memberikan abu sisa
pembakaran atau kotoran binatang. Jadi, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan
organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang memengaruhi
pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Jika salah satu faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lain maka faktor ini dapat
menekan atau kadang-kadang menghentikan pertumbuhan organisme. Faktor
lingkungan yang paling tidak optimum akan menentukan tingkat produktivitas organisme. Prinsip ini disebut sebagai prinsip faktor pembatas. Justus Von
Liebig adalah salah seorang pioner dalam hal mempelajari pengaruh macammacam faktor terhadap pertumbuhan organisme, dalam hal ini adalah tanam
an. Liebig menemukan pada tanaman percobaannya bahwa pertumbuhan
tanaman akan terbatas, karena terbatasnya unsur hara yang diperlukan dalam
jumlah kecil dan ketersediaan di alam hanya sedikit.
Dinamika populasi dapat juga disebabkan imigrasi dan emigrasi. Hal ini
khusus untuk organisme yang dapat bergerak, misalnya hewan dan manusia.
Imigrasi adalah perpindahan satu atau lebih organisme ke daerah lain atau
peristiwa didatanginya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme, di daerah
yang didatangi sudah terdapat kelompok dari jenisnya. Imigrasi ini akan
meningkatkan populasi.
Emigrasi adalah peristiwa ditinggalkannya suatu daerah oleh satu atau
lebih organisme sehingga populasi akan menurun. Secara garis besar, imigrasi
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dan natalitas akan meningkatkan jumlah populasi, sedangkan mortalitas dan
emigrasi akan menurunkan jumlah populasi. Populasi hewan atau tumbuhan
dapat berubah, namun perubahan tidak selalu menyolok. Pertambahan
atau penurunan populasi dapat kentara bila ada gangguan drastis dari
lingkungannya, misalnya adanya penyakit, bencana alam, dan wabah hama.

D. EKOLOGI
Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai ekologi.

1. Eko-Energetika
Energetika diterjemahkan dari ergenetics yang dalam kamus Webster’s Seventh
New Collegiate Dictionary berarti cabang ilmu mekanika yang berkaitan
dengan energi dan transformasinya. Eko-energetika ialah bidang ekologi
yang memperbincangkan terutama tentang peran energi dan transformasinya
dalam ekologi. Begon dkk (1990) menuliskan bahwa semua makhluk yang
hidup memerlukan bahan untuk membentuk tubuhnya dan memerlukan
energi untuk semua aktivitasnya. Tubuh dari tumbuhan dan hewan di dalam
suatu satuan luasan merupakan suatu biomassa yang merupakan ‘standing
crop”. Adapun yang dimaksudkan dengan biomassa ialah massa makhluk
per satuan luasan tanah atau perairan, dan biasanya dinyatakan dalam satuan
energi (misalnya joule m-2) atau bahan organik kering (misalnya ton ha1). Sebagian besar biomassa dalam komunitas hampir selalu terbentuk oleh
tumbuhan, dan tumbuhan merupakan produsen primer biomassa karena
kemampuan tumbuhan yang hampir unik untuk menambat karbon dalam
fotosintesis. Di sini memang harus disebut “hampir unik” karena fotosintesis
dan kemosintesis bakterial dapat juga berperan dalam pembentukan biomassa
baru yang walaupun biasanya tidak begitu bermakna.
Piramida makanan menunjukkan aliran energi dan kimia melewati
berbagai macam tingkatan. Produsen primer bersifat autotrof yang biasanya
menggunakan energi matahari untuk proses fotosintesis gula, yang digunakan
sebagai bahan bakar pada proses respirasi dan materi penyusun tubuh untuk
senyawa organik lain. Konsumen primer adalah herbivora yang makan
tumbuhan dan algae. Konsumen sekunder adalah karnivora yang memangsa
herbivora. Sedangkan konsumen tersier adalah pemangsa karnivora yang lain.
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Detritivor memangsa sisa-sisa senyawa organik dan organisme-organisme
yang telah mati. Tumbuhan adalah produsen utama dalam ekosistem terestrial,
sedangkan protista fotosintetik dan cyanobacteria merupakan produsen pada
ekosistem perairan. Kemosintetik pada bakteri terjadi di area lautan yang dapat
dijangkau panas (tidak bergantung pada energi cahaya). Fungi dan bakteri
adalah dekomposer yang paling penting pada kebanyakan ekosistem. Cacing
tanah, kecoa, udang, dan lain-lain juga merupakan dekomposer.
Rantai makanan menunjukkan transfer makanan dari berbagai tingkatan
dalam piramida makanan. Omnivora memangsa berbagai tingkatan dalam
piramida makanan. Hampir semua ekosistem mempunyai rantai dengan
percabangan yang sangat kompleks sehingga disebut jaring-jaring makanan.
Kurang dari 1% sinar matahari dapat diserap tumbuhan untuk proses
fotosintesis. Walaupun demikian fotosintesis di dunia ini menghasilkan
kira-kira 170 bilion ton/tahun materi organik. Masing-masing ekosistem
memiliki produktivitas yang tidak sama. Kecepatan konservasi dari energi
cahaya menjadi energi kimia dalam suatu ekosistem disebut produktivitas
primer. Produktivitas primer bersih (NPP=Net Primer Productivity) adalah
produktivitas kasar (GPP=Gross Primer Productivity) dikurangi jumlah
energi yang digunakan tumbuhan dalam respirasi selulernya. Pada kebanyakan
tumbuhan, 50% - 90% dari GPP masih tinggal sebagai NPP. GPP dapat
diukur di habitat perairan dengan cara membandingkan konsentrasi oksigen
dalam inkubasi botol gelap dan transparan. Pada botol gelap hanya terjadi
respirasi, sedangkan pada botol transparan terjadi respirasi dan fotosintesis.
Cara lain dengan menggunakan karbon radioaktif yang diinkorporasikan ke
dalam plankton. Produktivitas primer dapat dirumuskan sebagai energi/unit
area/unit waktu (kcal/m2/th) atau dalam biomas (g/m2/th).
Hutan hujan tropis merupakan ekosistem yang produktif. Produktivitas
dalam lingkungan terestrial dipengaruhi oleh endapan, panas, intensitas cahaya,
panjang musim, kandungan mineral, dan suplai karbondioksida. Produktivitas
di laut lebih besar di laut yang sempit dibandingkan dengan laut terbuka,
karena kandungan mineral di dekat permukaan yang sinar mataharinya sangat
terbatas. Sementara produktivitas dalam ekosistem air tawar dipengaruhi oleh
intensitas cahaya, temperatur, dan ketersediaan mineral.
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2. Komponen Penyusun Ekosistem
Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai
komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor biotik
antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi, sedangkan faktor
biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan,
dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan
organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang
saling memengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan.
Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di
bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan
sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme
berperan sebagai dekomposer. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan
organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer.
Tingkatan-tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem
akan saling berinteraksi, saling memengaruhi, dan membentuk suatu sistem
yang menunjukkan kesatuan.
Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, seekor kucing,
sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Dalam
mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah
hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan,
mempertahankan diri terhadap musuh alaminya, serta memelihara anaknya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus
seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah
laku tertentu, seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk
mencari makanan. Struktur dan tingkah laku demikian disebut adaptasi.
Ada bermacam-macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya,
yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku.

1. Adaptasi Morfologi
Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan
hidupnya. Contoh adaptasi morfologi antara lain sebagai berikut.
a.
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Gigi-gigi khusus. Gigi hewan karnivora atau pemakan daging beradaptasi
menjadi empat gigi taring besar dan runcing untuk menangkap mangsa,
serta gigi geraham dengan ujung pemotong yang tajam untuk mencabikcabik mangsanya.
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b.

c.

d.

e.

Moncong. Trenggiling besar adalah hewan menyusui yang hidup di hutan
rimba Amerika Tengah dan Selatan. Makanan trenggiling adalah semut,
rayap, dan serangga lain yang merayap. Hewan ini mempunyai moncong
panjang dengan ujung mulut kecil tak bergigi, dengan lubang berbentuk
celah kecil untuk mengisap semut dari sarangnya. Hewan ini mempunyai
lidah panjang dan bergetah yang dapat dijulurkan jauh keluar mulut
untuk menangkap serangga.
Paruh. Elang memiliki paruh yang kuat dengan rahang atas yang
melengkung dan ujungnya tajam. Fungsi paruh untuk mencengkeram
korbannya.

Daun. Tumbuhan insektivora (tumbuhan pemakan serangga) misalnya
kantong semar, memiliki daun yang berbentuk piala dengan permukaan
dalam yang licin sehingga dapat menggelincirkan serangga yang hinggap.
Dengan enzim yang dimiliki tumbuhan insektivora, serangga tersebut
akan dilumatkan sehingga tumbuhan ini memperoleh unsur yang
diperlukan.
Akar. Akar tumbuhan gurun kuat dan panjang yang berfungsi untuk
menyerap air yang terdapat jauh di dalam tanah. Sedangkan akar hawa
pada tumbuhan mangrove untuk bernapas.

2. Adaptasi Fisiologi
Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk
mempertahankan hidupnya. Contohnya adalah sebagai berikut.
a.

Kelenjar bau. Musang dapat mensekresikan bau busuk dengan cara
menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur. Hal itu berfungsi untuk
menghindarkan diri dari musuhnya.

b.

Kantong tinta. Cumi-cumi dan gurita memiliki kantong tinta yang
berisi cairan hitam. Bila musuh datang, tinta disemprotkan ke dalam air
sekitarnya sehingga musuh tidak dapat melihat kedudukan cumi-cumi
dan gurita.

c.

Mimikri pada kadal. Kulit kadal dapat berubah warna karena pigmen
yang dikandungnya. Perubahan warna ini dipengaruhi oleh faktor dalam
berupa hormon, serta faktor luar berupa suhu dan keadaan sekitarnya.
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3. Adaptasi Tingkah Laku
Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku.
Contohnya adalah sebagai berikut.
a.

Pura-pura tidur atau mati. Beberapa hewan berpura-pura tidur atau mati,
misalnya tupai virginia. Hewan ini sering berbaring tidak berdaya dengan
mata tertutup bila didekati seekor anjing.

b.

Migrasi. Ikan salem raja di Amerika Utara melakukan migrasi untuk
mencari tempat yang sesuai untuk bertelur. Ikan ini hidup di laut. Setiap
tahun, ikan salem dewasa yang berumur empat sampai tujuh tahun
berkumpul di teluk sepanjang Pantai Barat Amerika Utara untuk menuju
ke sungai. Saat di sungai, ikan salem jantan mengeluarkan sperma di atas
telur-telur ikan betinanya. Setelah itu, ikan dewasa biasanya mati. Telur
yang telah menetas untuk sementara tinggal di air tawar. Setelah menjadi
lebih besar, mereka bergerak ke bagian hilir dan akhirnya ke laut.

E. KOMUNITAS
Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu
waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu
sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks
bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, semua
organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling
berhubungan melalui keragaman interaksinya.
Interaksi antarkomponen ekologi dapat merupakan interaksi antarorganisme, antarpopulasi, dan antarkomunitas. Semua makhluk hidup selalu
bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu
berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu
dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Interaksi
demikian banyak kita lihat di sekitar kita.

1. Interaksi Antar-organisme
Interaksi antar-organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang
kurang erat. Interaksi antar-organisme dapat dikategorikan sebagai berikut.
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a.

b.

c.

d.

e.

Netral. Hubungan tidak saling mengganggu antar-organisme dalam
habitat yang sama, bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan
kedua belah pihak disebut netral. Contohnya antara capung dan sapi.

Predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa (predator).
Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa maka predator tak dapat
hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi
mangsa. Contohnya, singa dengan mangsanya yaitu kijang, rusa, dan
burung hantu dengan tikus.

Parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antarorganisme yang berbeda
spesies, bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil
makanan dari hospes/inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya.
Contohnya adalah Plasmodium dengan manusia, Taeniasaginata dengan
sapi, dan benalu dengan pohon inang.
Komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua
organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama
untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan
spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang
ditumpanginya.

Mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme
yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Contohnya bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacangkacangan.

2. Interaksi Antarpopulasi
Antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi
secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Contoh interaksi
antarpopulasi adalah sebagai berikut.
a.

Alelopati merupakan interaksi antarpopulasi, bila populasi yang satu
menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi
lain. Contohnya, di sekitar pohon walnut (juglans) jarang ditumbuhi
tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat
toksik. Pada mikroorganisme istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa.
Contohnya jamur Penicillium sp. dapat menghasilkan antibiotika yang
dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu.
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b.

Kompetisi merupakan interaksi antarpopulasi, bila antarpopulasi terdapat
kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan
apa yang diperlukan. Contohnya persaingan antara populasi kambing
dengan populasi sapi di padang rumput.

Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang
sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas misalnya komunitas sawah
dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme,
misalnya padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Komunitas sungai terdiri
dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara
komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran
nutrien dari air sungai ke sawah, dan peredaran organisme hidup dari kedua
komunitas tersebut. Interaksi antarkomunitas cukup kompleks karena tidak
hanya melibatkan organisme, tetapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi
antarkomunitas dapat kita amati misalnya pada daur karbon. Daur karbon
melibatkan ekosistem yang berbeda misalnya laut dan darat.
Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem.
Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya
aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem
terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus
materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat
mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya
keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan
ini tidak diperoleh maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan
ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru.
Adanya perubahan-perubahan pada populasi mendorong perubahan
pada komunitas. Perubahan-perubahan yang terjadi menyebabkan ekosistem
berubah. Perubahan ekosistem akan berakhir setelah terjadi keseimbangan
ekosistem. Keadaan ini merupakan klimaks dari ekosistem. Apabila pada
kondisi seimbang datang gangguan dari luar, kesimbangan ini dapat berubah,
dan perubahan yang terjadi akan selalu mendorong terbentuknya keseimbangan
baru.
Rangkaian perubahan mulai dari ekosistem tanaman perintis sampai
mencapai ekosistem klimaks disebut suksesi. Terjadinya suksesi dapat kita
amati pada daerah yang baru saja mengalami letusan gunung berapi. Rangkaian
suksesinya sebagai berikut. Mula-mula daerah tersebut gersang dan tandus.
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Setelah beberapa saat tanah akan ditumbuhi oleh tumbuhan perintis, misalnya
lumut kerak. Tumbuhan perintis ini akan menggemburkan tanah sehingga
tanah dapat ditumbuhi rumput-rumputan yang tahan kekeringan. Setelah
rumput-rumput ini tumbuh dengan suburnya, tanah akan semakin gembur
karena akar-akar rumput dapat menembus dan membuat lapuk tanah, serta
karena rumput yang mati akan mengundang datangnya dekomposer (pengurai)
untuk menguraikan sisa tumbuhan yang mati. Dengan semakin subur dan
gemburnya tanah maka biji-biji semak yang terbawa dari luar daerah itu akan
tumbuh sehingga proses pelapukkan akan semakin banyak. Dengan semakin
gemburnya tanah maka pohon-pohon akan mulai tumbuh. Kehadiran pohonpohon akan mendesak kehidupan rumput dan semak sehingga akhirnya tanah
akan didominasi oleh pepohonan. Sejalan dengan perubahan vegetasi, hewanhewan yang menghuni daerah tersebut juga mengalami perubahan tergantung
pada perubahan jenis vegetasi yang ada. Ada hewan yang datang dan ada hewan
yang pergi. Komunitas klimaks yang terbentuk dapat berupa komunitas yang
homogen, tetapi dapat juga komunitas yang heterogen. Contoh komunitas
klimaks homogen adalah hutan pinus maupun hutan jati. Contoh komunitas
klimaks yang heterogen misalnya hutan hujan tropis.

F. SIKLUS BIOGEOKIMIA
Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik-anorganik
adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen
abiotik ke komponen biotik, dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus
unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan
reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut sebagai siklus
biogeokimia.
Siklus biogeokimia yang terjadi di alam dapat berupa siklus air, siklus
oksigen dan karbondioksida (karbon), siklus nitrogen, dan siklus materi
(mineral) yang berupa unsur-unsur hara.

1. Siklus Karbon
Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara
biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat empat
reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoirreservoir tersebut adalah sebagai berikut.
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a.

Atmosfer.

b.

Biosfer teresterial, meliputi fresh water sistem dan material nonhayati
organik seperti soil karbon (karbon tanah).

c.

Lautan, meliputi karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati atau
nonhayati.

d.

Sedimen, meliputi bahan bakar fosil.

Pertukaran karbon antara reservoir terjadi karena proses kimia, fisika,
geologi, dan biologi yang bermacam-macam.
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Photosynthesis

Respiration
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Consumers
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Sumber: https://4.bp.blogspot.com/-zjmqu3Jvilg/WBmwsdYEb8I/AAAAAAAACrE/xiG6WMhJvdo2BIX99cZZ7sHtjgJjRnoQCLcB/s1600/biologi%2Bpedia.jpg

Gambar 4.3 Siklus Karbon

a.

Karbon di Atmosfer

Kandungan karbon terbesar yang terdapat di atmosfer bumi adalah gas
karbondioksida (CO2) sebesar 0.03%. Meskipun jumlah gas ini merupakan
bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, namun gas
ini memiliki peran penting dalam menyokong kehidupan gas-gas lain yang
mengandung karbon di atmosfer semakin bertambah selama beberapa tahun
terakhir ini dan berperan dalam peningkatan pemanasan global. Karbon dapat
diambil dari atmosfer dengan berbagai cara berikut.
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1) Melalui proses fotosintesis, ketika matahari bersinar maka tumbuhan
melakukan fotosintesis untuk mengubah karbondioksida menjadi
karbohidrat dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Karbon pada proses
ini akan banyak diserap oleh tumbuhan yang baru saja tumbuh atau
pepohonan pada hutan yang sedang direboisasi sehingga membutuhkan
pertumbuhan yang cepat.
2) Melalui sirkulasi termohalin pada permukaan laut di daerah kutub, air laut
menjadi lebih dingin dan karbondioksida lebih mudah larut dalam air.
Karbondioksida yang larut tersebut akan terbawa oleh sirkulasi termohalin
yang membawa massa air di permukaan yang lebih berat menuju ke
dalam laut. Di laut bagian atas, pada daerah yang produktivitasnya tinggi,
organisme membentuk cangkang karbonat dengan bagian-bagian tubuh
lainnya yang keras. Proses ini menyebabkan aliran karbon menuju ke
bawah.
3) Melalui pelapukan batu silikat, proses ini tidak memindahkan karbon ke
dalam reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer seperti dua proses
sebelumnya. Pelapukan batuan silikat tidak memilki efek yang terlalu
besar terhadap karbondioksida pada atmosfer, karena ion karbonat pada
atmosfer yang terbentuk terbawa oleh air laut dan selanjutnya akan
dipakai untuk membuat karbonat laut.
Karbon dapat kembali lagi ke atmosfer dengan berbagai cara berikut.
1) Melalui respirasi tumbuhan dan binatang. Proses ini merupakan reaksi
eksotermik dan termasuk juga penguraian glukosa menjadi karbohidrat
dan air.
2) Melalui pembusukan, tumbuhan, dan binatang. Jamur dan bakteri
menguraikan senyawa karbon pada tumbuhan dan binatang yang mati,
dan mengubah karbon menjadi karbondioksida jika tersedia oksigen atau
menjadi metana jika tidak tersedia oksigen
3) Melalui pembakaran material organic. Proses ini berlangsung dengan cara
mengoksidasi karbon yang terkandung pada material organik menjadi
karbondioksida. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, minyak
bumi, dan gas alam akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalam
geosfer sehingga menyebabkan kadar karbondioksida di atmosfer semakin
bertambah.
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4) Melalui produksi semen. Salah satu komponen semen yaitu kapur atau
kalium oksida dihasilkan dengan cara memanaskan batu kapur yang akan
menghasilkan karbondioksida dalam jumlah banyak.
5) Melalui erupsi vulkanik. Erupsi vulkanik atau ledakan gunung berapi
akan melepaskan gas ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk uap air,
karbondioksida, dan belerang. Jumlah karbondioksida yang dilepas ke
atmosfer hampir sama dengan jumlah karbondioksida yang hilang dari
atmosfer akibat pelapukan batuan silikat.
6) Melalui pemanasan permukaan laut. Di permukaan laut ketika air laut
menjadi lebih hangat, karbondioksida yang larut dalam air akan dilepas
ke atmosfer sebagai uap air.
b.

Karbon di Biosfer

Dalam biosfer terdapat sekitar 1900GtC gas karbondioksida dan oksigen.
Karbon adalah bagian yang penting untuk menunjang kehidupan di bumi,
karena karbon berperan dalam strutur biokimia dan nutrisi pada semua sel
makhluk hidup. Proses-proses perpindahan karbon di biosfer sama dengan
proses perpindahan karbon di atmosfer, karena semua proses yang terjadi di
atmosfer harus melalui biosfer terlebih dahulu.
c.

Karbon di Laut

Laut mengandung sekitar 36000 GtC ion karbonat yang merupakan kan
dungan umum. Karbon anorganik, yaitu senyawa karbon tanpa ikatan karbonkarbon atau karbon-hidrogen, dan penting dalam reaksi yang terjadi pada air.
Pertukaran karbon penting untuk mengontrol pH di laut dan dapat dijadikan
sebagai sumber. Proses pertukaran karbon antara atmosfer dengan lautan diawali dengan pelepasan karbon ke atmosfer yang terjadi di daerah upwelling
(lautan bagian atas), kemudian pada daerah downwelling (laut bagian bawah),
karbon berpindah dari atmosfer kembali ke lautan. Pada saat CO2 memasuki
lautan, asam karbonat terbentuk dengan reaksi kimia berikut.
CO2 + H2O → H2CO3
Reaksi tersebut memiliki sifat dua arah untuk mencapai suatu kesetimbangan kimia. Reaksi lain yang penting dalam mengontrol nilai pH larutan
adalah pelepasan ion hidrogen dan bikarbonat, dimana dapat menyebabkan
perubahan yang besar pada pH, yaitu sebagai berikut.
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H2CO3 H+ + HCO3Terdapat lebih banyak persenyawaan karbon yang dikenal daripada
persenyawaan unsur lain kecuali hidrogen. Kebanyakan dikenal sebagai zatzat kimia organik. Keistimewaan karbon yang unik adalah kecenderungannya
secara alamiah mengikat dirinya sendiri dalam rantai-rantai atau cincincincin. Tidak hanya dengan ikatan tunggal, C-C, tetapi juga mengandung
ikatan ganda, C=C atau C=C.
Di atmosfer terdapat kandungan COZ sebanyak 0.03%. Sumber-sumber
COZ di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik,
pembakaran batubara, dan asap pabrik. Karbondioksida di udara dimanfaatkan
oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen, yang
nantinya akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk berespirasi. Hewan
dan tumbuhan yang mati, dalam waktu yang lama akan membentuk batubara
di dalam tanah. Batubara akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang
juga menambah kadar CO di udara.
Di ekosistem air, pertukaran CO2 dengan atmosfer berjalan secara tidak
langsung. Karbondioksida berikatan dengan air membentuk asam karbonat
yang akan terurai menjadi ion bikarbonat. Bikarbonat adalah sumber karbon
bagi alga yang memproduksi makanan untuk diri mereka sendiri dan organisme
heterotrof lain. Sebaliknya, saat organisme air berespirasi, COZ yang mereka
keluarkan menjadi bikarbonat. Jumlah bikarbonat dalam air adalah seimbang
dengan jumlah CO2 di air.
Siklus karbon adalah siklus biogeokimia dimana karbon dipertukarkan
antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi (objek astronomis lainnya
bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini
belum diketahui). Dalam siklus ini terdapat empat reservoir karbon utama
yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir-reservoir tersebut adalah
atmosfer, biosfer teresterial (biasanya termasuk pula fresh water system dan
material nonhayati organik seperti karbon tanah (soil carbon)), lautan (termasuk
karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan nonhayati), dan sedimen
(termasuk bahan bakar fosil). Pergerakan tahuan karbon, pertukaran karbon
antarreservoir, terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi
yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar
dekat permukaan bumi, namun demikian laut dalam bagian dari kolam ini
mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer.
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Karbondioksida (rumus kimia: CO2) atau zat asam arang adalah sejenis
senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen, yang terikat secara kovalen
dengan sebuah atom karbon. Ia berbentuk gas pada keadaan temperatur
dan tekanan standar dan hadir di atmosfer bumi. Rata-rata konsentrasi
karbondioksida di atmosfer bumi kira-kira 387 ppm berdasarkan volume,
walaupun jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu.
Karbondioksida adalah gas rumah kaca yang penting karena ia menyerap
gelombang inframerah dengan kuat.
Karbondioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuh-tumbuhan, fungi,
dan mikroorganisme pada proses respirasi dan digunakan oleh tumbuhan pada
proses fotosintesis. Oleh karena itu, karbondioksida merupakan komponen
penting dalam siklus karbon. Karbondioksida juga dihasilkan dari hasil sam
ping pembakaran bahan bakar fosil. Karbondioksida anorganik dikeluarkan
dari gunung berapi dan proses geotermal lainnya seperti pada mata air panas.
Karbondioksida tidak mempunyai bentuk cair pada tekanan di bawah 5,1 atm,
namun langsung menjadi padat pada temperatur di bawah -78 °C. Dalam bentuk padat, karbondioksida umumnya disebut sebagai es kering. Neraca karbon
global merupakan kesetimbangan pertukaran karbon (antara yang masuk dan
keluar) antarreservoir karbon atau antara satu putaran (loop) spesifik siklus
karbon (misalnya atmosfer-biosfer). Analisis neraca karbon dari sebuah kolam
atau reservoir dapat memberikan informasi, tentang apakah kolam atau reservoir berfungsi sebagai sumber (source) atau lubuk (sink) karbondioksida.

2. Siklus Nitrogen
Beberapa jenis bakteri yang dapat menambat nitrogen terdapat pada akar
legume tumbuhan lain, misalnya Marsilea crenata. Siklus nitrogen merupakan
proses pembentukan dan penguraian nitrogen sebagai sumber protein utama
di alam. Nitrogen menjadi penyusun utama protein dan sangat diperlukan oleh
tumbuhan dan hewan dalam jumlah besar. Nitrogen diperlukan tumbuhan
dalam bentuk terikat (ikatan suatu senyawa dengan unsur lain). Nitrogen bebas
dapat difiksasi (diikat) di dalam tanah oleh bakteri yang bersifat simbiotik,
dan dapat mengikat protein jika bekerja sama dengan akar tumbuhan polong
yang mempunyai bintil akar, rumpun tropik, dan beberapa jenis ganggang.
Selain itu, terdapat bakteri dalam tanah yang dapat memikat nitrogen secara
langsung, yaitu Acetobacter sp. yang bersifat aerob dan Clostridium sp. yang
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bersifat anaerob. Selain itu, terdapat beberapa jenis spesies ganggang biru yang
dapat menambat nitrogen, antara lain Nostoc sp. dan Anabaena sp.
Tumbuhan memperoleh nitrogen di dalam tanah berupa amonia (NH3),
ion nitrit (NO2-), dan ion nitrat (NO3-). Nitrogen terdapat dalam organik tanah
di berbagai tahap pembusukan, namun belum dapat dimanfaatkan tumbuhan.
Nitrogen yang dimanfaatkan tumbuhan biasanya terikat dalam bentuk ammonium dan (NH4+) ion nitrat (NO3-). Amonia diperoleh dari hasil penguraian
jaringan yang mati dan oleh bakteri. Amonia ini dapat dinitrifikasi oleh bakteri nitrit, yaitu nitrosomonas dan nitrosococcus menjadi NO2–. Selanjutnya,
oleh bakteri denitrifikasi yaitu Pseudomonas denitrifikasi, nitrat diubah kembali menjadi ammonia dan ammonia diubah kembali menjadi nitrogen yang
dilepas bebas ke udara. Dengan cara ini siklus nitrogen akan berulang dalam
ekosistem.
Nitrogen di udara (N2)

Tumbuhan

Asimilasi
Bakteri
denitrifikasi

Bakteri fiksasi
nitrogen
Pengurai (bakteri
dan fungi aerob/
anaerob
Amonifikasi

Bakteri
nitrifikasi
Nitrifikasi
Nitrit (NO2–

Ammonium (NH4+
Bakteri fiksasi nitrogen

Bakteri nitrifikasi

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/-wMTMw5v2Yk0/T4RFp-OJXXI/AAAAAAAAAMg/xyBdrlHLXaw/s1600/
Daur+Nitrogen.png

Gambar 4.4 Siklus Nitrogen

Bab 4 | Lingkungan

139

Nitrat sangat mudah larut dalam tanah sehingga cepat hilang karena
proses pembusukan. Taraf ketersisaan nitrogen dalam tanah tergantung pada
banyaknya bahan organik, populasi zat-zat renik, dan tingkat pembasuhan
tanah oleh air. Dalam keadaan alami terjadi keseimbangan antara laju
pertumbuhan dan gaya-gaya, yang menentukan penyediaan nitrogen dalam
tanah. Proses pemanenan menyebabkan sejumlah besar nitrogen terikat hilang
akibat tanah mengalami pembasuhan oleh gerak aliran air dan kegiatan jasad
renik. Selain itu, nitrogen terikat juga hilang karena diambil oleh bakteri
pengubah nitrat menjadi nitrogen. Hal ini menyebabkan pertanian intensif
sangat tergantung pada tambahan pupuk nitrogen.

Bakteri penghasil ion nitrit dan
nitrat bersifat autotrof dan a
 erob
sehingga kehidupannya dipenga
ruhi oleh aerosotama, suhu, dan
kandungan air dalam tanah. Se
mentara itu, proses perubahan
nitrit menjadi nitrogen bersifat

Nitrogen terdapat di alam terutama
sebagai dinitrogen, N2 (titik didih 77,3
K). Gas nitrogen banyak terdapat di atmosfer, yaitu 80% dari udara. Nitrogen
bebas dapat ditambat/difiksasi terutama oleh tumbuhan yang berbintil akar
(misalnya jenis polongan) dan beberapa jenis ganggang. Nitrogen bebas juga
dapat bereaksi dengan hidrogen atau
oksigen dengan bantuan kilat/petir.
Tumbuhan memperoleh nitrogen dari
dalam tanah berupa amonia (NH3), ion
nitrit (NO2–), dan ion nitrat (NO3).

Beberapa bakteri yang dapat menambat nitrogen terdapat pada akar legum
dan akar tumbuhan lain, misalnya Marsilea crenata. Selain itu, terdapat bakteri
dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung, yakni Azotobacter
sp. yang bersifat aerob dan Clostridium sp. yang bersifat anaerob. Nostoc sp. dan
Anabaena sp. (ganggang biru) juga mampu menambat nitrogen. Nitrogen yang
diikat biasanya dalam bentuk amonia. Amonia diperoleh dari hasil penguraian
jaringan yang mati oleh bakteri. Amonia ini akan dinitrifikasi oleh bakteri
nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus sehingga menghasilkan nitrat
yang akan diserap oleh akar tumbuhan. Selanjutnya, oleh bakteri denitrifikan,
nitrat diubah menjadi amonia kembali, dan amonia diubah menjadi nitrogen
yang dilepaskan ke udara. Dengan cara ini siklus nitrogen akan berulang dalam
ekosistem.
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3. Siklus Fosfor
Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik (pada
tumbuhan dan hewan) dan senyawa fosfat anorganik (pada air dan tanah).
Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer (pengurai) menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut di
air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh
karena itu, fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat dari batu dan
fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut.
Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan lagi. Siklus
ini berulang terus-menerus.
Siklus fosfor bersifat kritis karena fosfor secara umum merupakan hara
yang terbatas dalam ekosistem. Tidak ada bentuk gas dari fosfor yang stabil.
Oleh karena itu, siklus fosfor adalah “endogenik”. Dalam geosfer, fosfor terdapat dalam jumlah besar dalam mineral-mineral yang sedikit sekali larut seperti
hidroksiapatit, garam kalsium. Adapun gambar dari siklus fosfor adalah sebagai berikut.
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Sumber: http://biogeokimia2016.blogspot.com/p/blog-page_16.html

Gambar 4.5 Siklus Fosfor
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Fosfor terlarut dari mineral-mineral fosfat dan sumber-sumber lainnya,
seperti pupuk fosfat, diserap oleh tanaman dan tergabung dalam asam nukleat
yang menyusun material genetik dalam organisme. Mineralisasi dari biomassa
oleh pembusukan/penguraian mikroba mengembalikan fosfor kepada larutan
garamnya yang kemudian dapat mengendap sebagai bahan mineral. Sejumlah
besar dari mineral-mineral fosfat digunakan sebagai bahan pupuk, industri
kimia, dan food additives. Fosfor merupakan salah satu komponen dari
senyawa-senyawa sangat toksik, terutama insektisida organofosfat.

4. Siklus Belerang
Siklus belerang relatif kompleks yaitu melibatkan berbagai macam gas,
mineral-mineral yang sukar larut, dan beberapa sepsis lainnya dalam larutan.
Siklus ini berkaitan dengan siklus oksigen dimana belerang bergabung dengan
oksigen membentuk gas belerang oksida, SO2, sebagai bahan pencemar air.
Di antara spesi-spesi yang secara signifikan terlihat dalam siklus belerang
adalah gas hidrogen sulfida H2S; mineral-mineral sulfida seperti PbS; asam
sulfat H₂SO₄; belerang oksida, SO2 komponen utama dari hujan asam; dan
belerang yang terikat dalam protein. Hujan asam didefinisikan sebagai segala
macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam (pH
sedikit di bawah 6) karena karbondioksida (CO2) di udara yang larut dengan
air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jenis asam dalam hujan ini
sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral dalam tanah yang
dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang.
Hujan asam disebabkan oleh belerang (sulfur) yang merupakan pengotor
dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara, yang bereaksi dengan oksigen
membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke
atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam
nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang
asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan
yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Belerang dari
daratan cenderung terbawa air ke laut. Akan tetapi, belerang di daratan tak
tampak habis setelah jutaan tahun. Kapan belerang kembali ke darat? Kata
ilmuwan zaman dulu adalah melalui penguapan. Namun tak ada bukti bahwa
laut menguapkan hidrogen sulfida yang baunya bukan main itu ke angkasa.
Laut selalu berhawa segar. Pertanyaan ini baru terjawab beberapa belas tahun
yang lalu. Tumbuhan laut yang memiliki sel-sel sederhana. Tumbuhan ini
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berusaha hidup dengan menahan masuknya garam (NaCl) ke dalam selnya.
Hal ini dilakukan dengan membentuk senyawa penahan yang berbahan baku
belerang, karena pasok belerang di laut banyak sekali datang dari daratan.
Waktu sel mereka terurai, senyawa penahan ini pecah dan menghasilkan gas
dimetil sulfida (DMS) yang lepas ke atmosfer.
Kita pasti mengenali bau senyawa ini. Segar mirip ikan yang baru diangkat dari laut. Setiap saat sejumlah besar senyawa ini dilepas ke atmosfer, dan
senyawa ini mampu menjadi inti kondensasi uap air. Pada gilirannya, terbentuk awan yang menjadi hujan. Saat hujan jatuh di darat, senyawa belerang
ini dikembalikan ke daratan untuk dimanfaatkan makhluk daratan. Lalu ampasnya dibuang kembali ke laut untuk diolah oleh alga-alga. Yang merupakan bagian dari siklus belerang yang sangat penting adalah adanya gas SO₂
sebagai bahan pencemar dan H₂SO₄; dalam atmosfer. Gas SO₂ dikeluarkan
dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung belerang. Efek utama
dari belerang dioksida dalam atmosfer adalah kecenderungan untuk teroksidasi menghasilkan asam sulfat. Asam ini dapat menyebabkan terjadinya hujan
asam (Achmad, Rukaesih; 2004).
Sulfates in atmosphere (SO42–)

Burning fossil
fuels

Acid rain

Plants
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Sulfates in
soil (SO42–)
Iron sulfides in soil
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Inorganic
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Decomposers
Sumber: http://ib.bioninja.com.au/_Media/sulphur-cycle-2_med.jpeg

Gambar 4.6 Siklus Belerang
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5. Siklus Oksigen
Senyawaan oksigen dengan semua unsur kecuali He, Ne, dan mungkin Ar
dikenal. Molekul oksigen (dioksigen, O₂) bereaksi dengan semua unsur lain
kecuali halogen, beberapa logam mulia, dan gas-gas mulia baik dalam suhu
ruangan atau pada pemanasan. Oksigen merupakan unsur yang vital bagi
kehidupan di bumi ini. Siklus oksigen ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.7 Siklus Oksigen

Sumber: http://www.erwinedwar.com

6. Siklus Air
Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti
dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi,
prespitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air samudera oleh sinar
matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi dapat berjalan secara
kontinu. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai prespitasi dalam bentuk
hujan, salju, hujan es, hujan salju bercampur es (sleet), hujan gerimis, atau kabut.
Pada perjalanan menuju bumi, beberapa prespitasi dapat berevaporasi kembali
ke atas atau langsung jatuh ke bumi yang kemudian ditangkap oleh tanaman
sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi tersebut
bergerak secara kontinu dalam tiga cara berbeda, yaitu sebagai berikut.
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1) Evaporasi. Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan
di tempat-tempat lain akan menguap ke atmosfer dan kemudian akan
menjadi awan. Pada keadaan jenuh uap air (awan) tersebut akan menjadi
bintik-bintik air yang yang selanjutnya akan turun (presipitasi) dalam
bentuk hujan, salju, es, dan lain-lain.
2) Infiltrasi/perkolasi. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah,
pori-pori tanah, dan batuan menuju permukaan tanah. Air dapat bergerak
akibat aksi kapiler atau secara vertikal dan horizontal di bawah permukaan
tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan.
3) Air permukaan. Air bergerak di atas permukaan tanah di dekat aliran
utama dan danau. Semakin landai lahan sedikit pori-pori tanah maka
aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat
pada daerah urban (perkotaan). Sungai-sungai kecil bergabung dan
membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di
sekitar aliran sungai menuju laut. Proses perjalanan air di daratan terjadi
dalam komponen-komponen yang membentuk sistem DAS (Daerah
Aliran Sungai).
Kondensasi
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Rain
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Evaporation
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Transpiration

Ocean
River & Lake
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Ground water
Sumber: https://www.conservationinstitute.org/wp-content/uploads/2018/05/Depositphotos_59989075_original.jpg

Gambar 4.8 Siklus Hidrologi
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7. Siklus Materi (Mineral)
Beberapa mineral atau unsur hara yang penting bagi tumbuhan adalah fosfor,
kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Di alam, fosfor terdapat dalam
dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik (pada tumbuhan dan hewan) dan
senyawa fosfat anorganik (pada air dan tanah). Fosfor terdapat dalam asam
nukleat yang berperan dalam mengangkut energi dan diperlukan dalam
jumlah kecil dan dalam bentuk superfosfat. Fosfor lebih tahan pembasuhan
dan ketersediaannya di alam bergantung pada pH tanah.
Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh
dekomposer menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut dalam
air atau air laut akan terkikis dan mengendap dalam sedimen laut. Oleh karena
itu, fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat, batu karang, dan
fosil yang terkikis akan membentuk fosfat anorganik kembali yang terlarut
di air tanah dan air laut. Fosfat anorganik ini kemudian akan diserap oleh
akar tumbuhan. Kalium diperlukan dalam jumlah sedang dan tersedia di alam
sebagai ion yang terdapat pada tumbuhan koloid tanah. Pada tanah humus
terdapat banyak kalium, tetapi dalam bentuk yang tidak dapat dimanfaatkan
secara langsung sehingga perlu pemupukan kalium yang dibutuhkan tanah
dalam bentuk kalium iodida.

G. LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan hidup semula berada dalam keseimbangan dan keserasian, karena
komponen- komponen ekosistem penyangga kehidupan berfungsi dengan baik
dan sebagaimana mestinya. Meskipun ada permasalahan lingkungan, tetapi
intensitasnya tidak pernah sehingga masih dalam batas-batas kemampuan
lingkungan untuk memulihkan diri. Sebelum lahirnya kepedulian terhadap
masalah lingkungan, banyak permasalahan yang dihadapi berbagai bangsa di
dunia. Persoalan-persoalan itu belum di telaah sebab musababnya. Dengan
demikian, pada waktu itu permasalahan yang menimpa hanya di pandang
sebagai suatu takdir yang diselimuti oleh beribu tanda tanya. Pada permulaan
70-an ini, dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup sehingga mulai menanggapinya secara sungguh- sungguh
sebagai masalah dunia.
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Permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian yang luas dari berbagai bangsa sejak diselenggarakannya konferensi PBB tentang lingkungan
hidup Stockholm pada tahun 1972. Hari pembukaan konferensi tersebut, yaitu tanggal 5 Juni telah ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Dilaksanakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembukaan
Nasional oleh Universitas Padjadjaran di Bandung pada tanggal 15–18 Mei
1972, merupakan tonggak sejarah yang menandai kepedulian kita terhadap
masalah lingkungan.
Dewan ekonomi dan sosial PBB meninjau hasil dari gerakan pembangunan
dunia selama dasawarsa 1960-1970, dan merumuskan untuk tahap dasawarsa
selanjutnya 1970-1980 dengan memberikan perhatian khusus pada masalah
lingkungan. Pada tanggal 28 Mei 1968, wakil dari Swedia mengusulkan
kemungkinan penyelenggaraan suatu konferensi internasional. Usulan tersebut
diterima dalam laporan PBB dengan resolusi SV PBB No. 2581 (XXVI)
tanggal 15 Desember 1969.
Seiring dengan perhatian bangsa terhadap masalah lingkungan maka hukum lingkungan pun mendapat perhatian serius di Indonesia. UU lingkungan
hidup di Indonesia ditetapkan pada tanggal 11 Maret 1982. 10 tahun sesudah
berlangsungnya konferensi PBB di Stockholm. Kelahiran UU lingkungan
hidup di Indonesia menyertai awal gerakan dunia untuk melancarkan pembangunan hukum lingkungan sedunia. Pada tahun 1997, Indonesia menyelesaikan UU terbaru mengenai lingkungan hidup, yaitu UU No. 23 Tahun
1997 menimbang bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, telah berkembang demikian rupa
sehingga pokok materi UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan
pokok pengelolaan lingkungan hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Manusia hidup tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Ia membutuhkan
makhluk hidup lain dan lingkungan yang kondusif agar kehidupan manusia
berjalan dengan normal sesuai yang diharapkannya. Lingkungan adalah segala
sesuatu yang berada di sekitar manusia yang dapat dibedakan beberapa macam
objek atau benda, berupa benda mati, benda hidup, benda nyata ataupun abstrak.
Norma lingkungan hidup adalah seluruh kaidah, aturan, atau ukuran
untuk menentukan sesuatu terhadap lingkungan hidup dengan tujuan agar
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hubungan manusia dengan lingkungan hidup berjalan dengan normal, tidak
ada kelainan, dan gangguan yang merugikan manusia. Macam-macam norma
lingkungan hidup adalah berikut ini.
a.

Norma sosial, adalah norma atau aturan tidak tertulis yang berlaku di suatu
masyarakat. Norma ini tidak memiliki sanksi hukum, namun pelanggaran
terhadap norma sosial mendapatkan sanksi sosial. Norma sosial mencakup
cara (usage), kebiasaan (folkways), tingkah laku (mores), dan adat istiadat
(custom)

b.

Norma hukum. Peraturan Hukum mengenai Lingkungan Hidup di
Indonesia adalah berikut ini.

1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 5 dan Pasal 8. Disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak
yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 menyebutkan bahwa
masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3) Amandemen ke-2 UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1: Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

4) PBB telah meratifikasi Protokol Kyoto mengenai lingkungan hidup.
Menurut UU RI No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lainnya.
a.
b.
c.

Faktor yang mendukung keseimbangan lingkungan adalah berikut ini.

Komponen yang terlibat dalam aksi reaksi dan berperan sesuai kondisi
keseimbangan.
Pemindahan energi (arus energi).

Berlangsungnya siklus biogeokimia.

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan adalah
berikut ini.
a.
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Terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen.
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b.

Hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata
rantai dalam suatu ekosistem.

Faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan hidup (menurut Sapardi)
adalah berikut ini.
a.

b.

Faktor geografi: iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, dan erosi.

Faktor sosial budaya: tingkat ilmu, tingkat pengetahuan, tingkat teknologi,
dan perilaku manusia.
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BIODIVERSITAS

A. BIODIVERSITAS ATAU KEANEKARAGAMAN HAYATI
Apabila Anda mendengar kata “keanekaragaman”,dalam pikiran Anda mungkin
akan terbayang kumpulan benda yang bermacam-macam, baik ukuran, warna,
bentuk, tekstur dan sebagainya. Bayangan tersebut memang tidak salah. Kata
keanekaragaman memang untuk menggambarkan keadaan bermacam-macam
suatu benda, yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran,
bentuk, tekstur, ataupun jumlah. Sedangkan kata “hayati” menunjukkan sesuatu
yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam
makhluk hidup (organisme) penghuni biosfer. Keanekaragaman hayati disebut
juga “biodiversitas”. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup
dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah,
tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan keanekaragaman
dari makhluk hidup dapat terlihat dengan adanya persamaan ciri antara
makhluk hidup. Untuk memahami konsep keseragaman dan keberagaman
makhluk hidup maka Anda dapat melihat di sekitar halaman yang ada. Amati
lingkungan sekitarnya! Anda akan menjumpai bermacam-macam tumbuhan
dan hewan. Jika Anda perhatikan tumbuhan-tumbuhan itu maka Anda akan
menemukan tumbuhan-tumbuhan yang berbatang tinggi. Misalnya pohon
palem, mangga, beringin, kelapa. Selain itu, yang berbatang rendah misalnya:
cabai, tomat, melati, mawar, dan lain-lain. Ada tumbuhan yang berbatang keras
dan berbatang lunak. Ada yang berdaun lebar, tetapi ada pula yang berdaun
kecil, serta bunga yang berwarna-warni. Begitu pula Anda akan menemukan
tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kesamaan ciri seperti: tulang daun
menyirip atau sejajar, sistem perakaran tunggang atau serabut, berbiji tertutup
atau terbuka, mahkota bunga berkelipatan 3 atau 5, dan lain-lain. Begitu pula
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pada hewan-hewan yang Anda temukan terdapat yang bertubuh besar seperti
kucing, sapi, kerbau, dan yang bertubuh kecil seperti semut.
Keanekaragaman hayati sendiri adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui
pengamatan kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan
makhluk hidup dapat dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup,
tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Keanekaragaman
ini sering disebut dengan keanekaragaman hayati/biodiversitas, sedangkan
keanekaragaman dalam satu spesies disebut variasi. Pembedaan keanekara
gaman hayati disebabkan oleh faktor biotik atau abiotik. Perbedaan udara,
cuaca, tanah, kandungan air, dan intensitas cahaya matahari menyebabkan
adanya perbedaan hewan dan tumbuhan yang hidup. Pada umumnya, pola
distribusi penyebaran tumbuhan dan hewan dikendalikan oleh faktor abiotik,
serta perubahan faktor abiotik menyebabkan organisme berkembang biak dan
melakukan spesialisasi. Di samping itu, Anda juga akan menemukan hewan
yang hidupnya di air seperti ikan mas, lele, dan ikan gurame. Selain itu, ada
pula hewan-hewan yang hidup di darat seperti kucing, burung, dan lain-lain.
Ada hewan yang tubuhnya ditutupi bulu seperti burung dan ayam. Ada yang
bersisik seperti ikan gurame, ikan mas, dan ada pula yang berambut seperti
kucing, kelinci, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi itu
maka Anda telah menemukan adanya keseragaman dan keberagaman pada
makhluk hidup.

1. Tingkat Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman hayati ditandai dengan adanya makhluk hidup yang ber
aneka ragam. Keanekaragaman makhluk hidup dapat dilihat dari adanya
berbagai variasi dari makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi
menjadi tiga jenis berikut.
a.

Keanekargaman Tingkat Ekosistem

Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya baik lingkungan
biotik maupun abiotik, bentuk interaksi tersebut yang sering kita kenal dengan
ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang dapat
ditemukan di antara ekosistem. Di lingkungan manapun Anda di muka bumi
ini maka Anda akan menemukan makhluk hidup lain selain Anda. Semua
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makhluk hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat
hidupnya.
Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik.
Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup mulai yang bersel
satu (uniseluler) sampai makhluk hidup bersel banyak (multiseluler) yang
dapat dilihat langsung oleh kita. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya,
batuan, air, tanah, dan kelembapan. Ini semua disebut faktor fisik. Selain faktor
fisik, ada faktor kimia seperti salinitas (kadar garam), tingkat keasaman, dan
kandungan mineral.
Baik komponen biotik maupun komponen abiotik sangat beragam atau
bervariasi. Oleh karena itu, ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik pun bervariasi pula. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan
hubungan timbal balik, baik antarmakhluk hidup maupun makhluk hidup
dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik
ini menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu ekosistem. Apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem? Perbedaan letak
geografis merupakan salah satu faktor yang menimbulkan berbagai bentuk
ekosistem.
Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim
menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya
matahari, dan lamanya penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap
jenis-jenis flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang menempati suatu daerah.
Di daerah dingin terdapat bioma tundra. Di tempat ini tidak ada pohon, yang
tumbuh hanya jenis lumut. Hewan yang dapat hidup antara lain rusa kutub
dan beruang kutub. Di daerah beriklim sedang terdapat bioma taiga. Jenis
tumbuhan yang paling sesuai untuk daerah ini adalah tumbuhan conifer, dan
fauna/hewannya antara lain anjing hutan dan rusa kutub.
Pada iklim tropis terdapat hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis
memiliki flora (tumbuhan) dan fauna (hewan) yang sangat kaya dan beraneka
ragam. Keanekaragaman jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu
daerah akan membentuk ekosistem yang berbeda. Selanjutnya, terbentuklah
keanekaragaman tingkat ekosistem. Totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem
menunjukkan terdapat pelbagai variasi bentuk, penampakan, frekuensi, ukuran,
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dan sifat lainnya pada tingkat yang berbeda-beda merupakan keanekaragaman
hayati.
Keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman tingkat
gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem.
Keanekaragaman hayati perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat
sejumlah spesies asli sebagai bahan mentah perakitan varietas-varietas unggul.
Kelestarian keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem akan terganggu bila
ada komponen-komponennya yang mengalami gangguan.
Berbagai gangguan terhadap komponen-komponen ekosistem tersebut
dapat menimbulkan perubahan pada tatanan ekosistemnya. Besar atau
kecilnya gangguan terhadap ekosistem dapat merubah wujud ekosistem secara
perlahan-lahan atau secara cepat pula. Contoh-contoh gangguan ekosistem
antara lain penebangan pohon di hutan-hutan secara liar dan perburuan hewan
secara liar dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Gangguan tersebut
secara perlahan-lahan dapat merubah ekosistem sekaligus memengaruhi
keanekaragaman tingkat ekosistem. Bencana tanah longsor atau letusan
gunung berapi bahkan dapat memusnahkan ekosistem, dan tentu juga akan
memusnahkan keanekaragaman tingkat ekosistem. Demikian halnya dengan
bencana tsunami.
Lingkungan abiotik sangat memengaruhi keberadaan jenis dan jumlah
komponen biotik. Wilayah dengan kondisi berbeda mengandung komposisi
makhluk hidup yang berbeda juga. Kondisi lingkungan tempat hidup sangat
beragam. Keberagaman tersebut yang dapat menghasilkan makhluk hidup
yang berbeda pula. Hal ini dapat terbentuk karena adanya penyesuaian sifatsifat keturunan secara genetik dengan lingkungan tempat hidupnya. Sebagai
komponen biotik, makhluk hidup yang dapat bertahan dalam suatu ekosistem
adalah makhluk hidup yang dapat berinteraksi dengan lingkunganya baik
komponen biotik maupun abiotiknya. Jika susunan komponen biotik maupun
abiotiknya berubah, bentuk interaksi akan berubah sehingga ekosistem yang
dihasilkannya juga berubah. Perubahan ekosistem tersebut dapat menyebabkan
bertambahnya keberagaman ekosistem. Oleh karena itu, suatu tipe ekosistem
dapat terdiri atas susunan makhluk hidup dan unsur-unsur lingkungan yang
khas.
1) Interaksi biotik adalah interaksi antara makhluk hidup (dalam satu spe
sies/antarspesies) yang membentuk suatu komunitas.
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2) Interaksi biotik-abiotik adalah interaksi organisme dengan lingkungan
fisik (suhu, cahaya) dan lingkungan kimiawi (air, mineral, derajat keasam
an, salinitas,) yang membentuk ekosistem.
3) Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkunganya membentuk ekosistem.
b.

Keanekargaman Tingkat Spesies/Jenis

Kita mengenal makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya.
Misalnya, melalui pengamatan ciri morfologi, habitat, cara berkembang biak,
jenis makanan, tingkah laku, dan beberapa ciri-ciri yang lain. Melalui ciriciri tersebut kita dapat membedakan tumbuhan dan hewan, jenis tumbuhan
yang satu dengan yang lain, atau jenis hewan yang satu dengan hewan yang
lain. Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman yang ditemukan di
antara makhluk hidup yang berbeda jenis, baik yang termasuk dalam satu
famili maupun tidak. Contoh: famili Palmae yaitu kelapa, lontar, aren, siwalan,
pinang, palem, dan lainnya.
Dapatkah Anda membedakan antara tumbuhan kelapa, aren, nipah,
dan pinang? Atau membedakan jenis kacang-kacangan, seperti kacang
tanah, kacang buncis, kacang kapri, dan kacang hijau? Atau Anda dapat
membedakan kelompok hewan antara kucing, harimau, singa, dan citah?
Jika hal ini dapat Anda bedakan dengan benar maka paling tidak sedikitnya
Anda telah mengetahui tentang keanekaragaman jenis. Untuk mengetahui
keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan, Anda
dapat mengamati antara lain ciri-ciri fisiknya. Misalnya, bentuk dan ukuran
tubuh, warna, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Contohnya dalam keluarga
kacang-kacangan antara lain; kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan
kacang buncis. Di antara jenis kacang-kacangan tersebut Anda dapat dengan
mudah membedakannya, karena antara mereka ditemukan ciri-ciri yang
berbeda antara ciri satu dengan yang lainnya. Misalnya ukuran tubuh atau
batang (ada yang tinggi dan pendek), kebiasaan hidup (tumbuh tegak, ada
yang merambat), bentuk buah dan biji, warna biji, jumlah biji, serta rasanya
yang berbeda. Contoh lainnya adalah keanekaragaman pada keluarga kucing.
Di kebun binatang, Anda dapat mengamati hewan harimau, singa, citah, dan
kucing.
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Walaupun hewan-hewan tersebut termasuk dalam satu famili/suku
Felidae, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang
mencolok. Misalnya, perbedaan warna bulu, tipe lorengnya, ukuran tubuh,
tingkah laku, serta lingkungan hidupnya. Cobalah Anda perhatikan perbedaan
sifat dari hewan berikut ini.
Tabel 5.1 Perbedaan Sifat Beberapa Hewan
No.
1.
2.
3.

Ciri-ciri

Kucing

Harimau

Ukuran tubuh Kecil
Warna bulu
Hitam,
putih,
kuning
Tempat hidup Hutan, rumah

Singa

Besar
Hitam, putih,
kuning
Hutan

Citah

Besar
Sedang
Hitam, putih, H i t a m /
kuning
putih
Hutan
Pohon
Sumber:

Demikian pula pada kelompok tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi
dan dataran rendah akan memperlihatkan perbedaan-perbedaan sifat pada
tinggi batang, daun, dan bunga. Contohnya kelapa, aren, pinang, dan lontar,
seperti tampak pada tabel pengamatan berikut ini.
Tabel 5.2 Perbedaan Beberapa Tumbuhan Suku Palmae
No Ciri-ciri

Kelapa

Aren

Pinang

Lontar

1.

Tinggi
Batang

>30m

25m

25

15-30m

2.

Daun

- P
 anjang tangkai
daun 75-150cm
- H
 elaian daun 5m,
ujung runcing dan
keras

Panjang
tangkai daun
150cm

Tangkai
- Panjang tangkai
daun pendek
daun 100cm
- Helaian daun
bulat, tepi daun
bercangap
menjari

3.

Bunga

Tongkol

Tongkol

Tongkol

Bulir
Sumber:

Dari contoh-contoh di atas, Anda dapat mengetahui ada perbedaan atau
variasi sifat pada kucing, harimau, singa, dan citah yang termasuk dalam familia/
suku Felidae. Variasi pada suku Felidae ini menunjukkan keanekaragaman
pada tingkat jenis. Hal yang sama terdapat juga pada tanaman kelapa, aren,
pinang, dan lontar yang termasuk suku Palmae atau Arecaceae.
c.

Keanekargaman Tingkat Gen

Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen? Untuk
menemukan jawaban ini, cobalah amati tanaman bunga mawar. Tanaman
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ini memiliki bunga yang berwarna-warni, dapat berwarna merah, putih, atau
kuning. Selain Itu, pada tanaman mangga dapat ditemukan keanekaragaman
antara lain pada bentuk buah, rasa, dan warnanya. Demikian juga pada hewan
Anda dapat membandingkan ayam kampung, ayam hutan, ayam ras, dan ayam
lainnya. Anda akan melihat keanekaragaman sifat antara lain pada bentuk dan
ukuran tubuh, warna bulu, dan bentuk pial (jengger).
Keanekaragaman warna bunga pada tanaman mawar. Bentuk, rasa, warna
pada buah mangga, serta keanekaragaman sifat, warna bulu, dan bentuk pial
pada ayam ini semua disebabkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat
yang disebut dengan gen. Semua makhluk hidup dalam satu spesies/jenis
memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama. Gen merupakan bagian
kromosom yang mengendalikan ciri atau sifat suatu organisme yang bersifat
diturunkan dari induk/orangtua kepada keturunannya. Gen pada setiap
individu, walaupun perangkat dasar penyusunnya sama, tetapi susunannya
berbeda-beda bergantung pada masing-masing induknya. Susunan perangkat
gen inilah yang menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam satu spesies.
Apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen? Perkawinan antara
dua individu makhluk hidup sejenis merupakan salah satu penyebabnya.
Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang
berasal dari kedua induk/orangtuanya. Kombinasi susunan perangkat gen
dari dua induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam
satu spesies berupa varietas-varietas yang terjadi secara alami atau secara
buatan. Keanekaragaman yang terjadi secara alami adalah akibat adaptasi atau
penyesuaian diri setiap individu dengan lingkungan, seperti pada rambutan.
Faktor lingkungan juga turut memengaruhi sifat yang tampak (fenotipe) suatu
individu di samping ditentukan oleh faktor genetiknya (genotipe). Sedangkan
keanekaragaman buatan dapat terjadi antara lain melalui perkawinan silang
(hibridisasi), seperti pada berbagai jenis mangga.
Tabel 5.3 Perbedaan Sifat pada Jenis Mangga
No.

Mangga

1.
2.
3.

golek
kuini
gedong

Bentuk Buah

Rasa

lonjong panjang
bulat telur,
besar bulat, kecil

manis
manis
lebih manis

aroma
tidak wangi
wangi
tidak wangi
Sumber:
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Pada manusia juga terdapat keanekaragaman gen yang menunjukkan
sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh (besar, kecil, sedang); warna kulit
(hitam, putih, sawo matang, kuning); warna mata (biru, hitam, cokelat), serta
bentuk rambut (ikal, lurus, keriting). Cobalah perhatikan diri Anda sendiri!
Ciri atau sifat apa yang Anda miliki?
Gen adalah faktor pembawa sifat yang terdapat dalam kromosom yang
berada dalam inti sel. Gen terdapat di lokus gen pada kromosom atau di
dalam inti sel setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dapat memiliki
kerangka dasar gen yang sama, namun susunan perangkat gen masing-masing
berbeda bergantung pada pada yang menurunkannya. Setiap susunan gen
akan membentuk penampilan (sifat fenotipe) sehingga setiap individu yang
terdapat dalam satu jenis dan satu keturunan dapat memiliki ciri dan sifat
yang berbeda. Misalnya: perbedaan warna kulit, bentuk hidung, bentuk bibir,
atau bentuk rambut. Fenotipe adalah perpaduan genotipe dengan lingkungan
yang menghasilkan sifat yang tampak dari luar. Sedangkan Genotipe adalah
sifat-sifat yang ditentukan oleh gen yang tidak tampak dari luar. Contohnya
rasa pada buah, kebal pada penyakit, dan lainnya.
Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang dapat ditemukan
di antara organisme dalam satu spesies. Faktor lingkungan dapat memberi
pengaruh terhadap kemunculan ciri atau sifat suatu individu. Misalnya, dua
individu yang memiliki perangkat gen yang sama, namun hidup di lingkungan
yang berbeda maka kedua individu tersebut dapat memunculkan ciri dan
sifat perangkat gen yang berbeda. Sebaliknya juga dapat terjadi, dua individu
yang memiliki perangkat gen yang berbeda namun hidup di lingkungan
yang sama maka dapat pula memunculkan ciri dan sifat yang hampir sama.
Keadaan demikian dapat diketahui bahwa dalam spesies yang sama terjadi
keanekaragaman susunan gen sehingga memnunculkan variasi antar-individu.
Karena banyaknya kemungkinan susunan pada setiap individu menyebabkan
tidak adanya individu yang benar-benar sama baik fisik maupun nonfisiknya.
Variasi adalah perbedaan yang terdapat pada individu dalam satu spesies.
Sedangkan varietas adalah satu individu dalam suatu spesies yang bervariasi.
Perbedaan gen antar-individu dalam spesies menimbulkan keanekaragaman
individu, dan keanekaragaman individu memunculkan varietas. Sifat individu
ditentukan oleh gen. faktor genotipe yang berinteraksi dengan faktor
lingkungan memunculkan sifat yang tampak atau fenotipe.
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2. Manfaat Keanekaragaman Hayati
Hampir sepertiga keanekaragaman makhluk hidup dunia terdapat di Indonesia.
Untuk itulah kita perlu mempelajari dan memelihara keanekaragaman hayati.
Berikut ini beberapa manfaat dari keanekaragaman hayati.
a.

Manfaat dari Segi Ekonomi

Jenis hewan dan tumbuhan dapat diperbarui dan dimanfaatkan secara
berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan
masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Jenis kayu yang
diekspor yaitu kayu ramin, gaharu, meranti, maupun jati yang jika di ekspor
akan menghasilkan devisa bagi negara. Beberapa tumbuhan juga dapat
dijadikan sumber makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin,
serta dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan kosmetika. Sumber daya
yang berasal dari hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan
kegiatan industri. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan yang dapat
dijadikan sumber daya alam dengan nilai ekonomi tinggi. Laut, sungai, dan
tambak merupakan sumber-sumber perikanan yang berpotensi ekonomi.
Beberapa jenis diantaranya digunakan sebagai sumber bahan makanan yang
mengandung protein.
b.

Manfaat dari Segi Wisata dan Ilmu Pengetahuan

Kekayaan flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak hewan dan tumbuhan
yang belum dipelajari dan diketahui manfaatnya. Keadaan ini masih dapat
dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian di
berbagai bidang pengetahuan. Misalnya penelitian mengenai sumber makanan
dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Umumnya secara langsung
manusia menjadikan hewan sebagai objek wisata atau hiburan.
c.

Manfaat dari Segi Sosial dan Budaya

Masyarakat Indonesia ada yang menetap di wilayah pegunungan, dataran
rendah, maupun dekat dengan wilayah perairan. Mereka terbiasa menyatu
dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang hidup berdekatan
dengan laut, sungai, dan hutan memiliki aturan tertentu dalam upaya
memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Mereka tidak mengambil sumber
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daya secara sembarangan, dan masyarakat memiliki kepercayaan tersendiri
mengenai alam. Mereka juga memiliki cara dan upacara adat masing-masing.

3. Usaha Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya hayati agar tidak punah adalah dengan menjaga keutuhan lingkungan tempat hidup makhluk hidup.
Karena akan sia-sia jika kita hanya melestarikan makhluk hidup, tetapi di
sisi lingkungan dan habitat mengalami kerusakan. Hal itu karena lingkungan
merupakan pendukung kehidupan setiap makhluk hidup. Jika sebagian besar
masyarakat Indonesia melakukan aktivitas eksploitasi sumber daya hayati secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan usaha pelestarian maka dalam
waktu yang relatif singkat sumber daya hayati akan punah. Pelaku sumber
daya hayati terdiri dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Berikut berbagai kawasan dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati.
a.

b.

c.

Cagar alam, yakni kawasan perlindungan alam yang memiliki tumbuhan,
hewan, dan ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Perkembangan
dan pertumbuhan hewan dan tumbuhan berlangsung secara alami. Sesuai
dengan fungsinya, cagar alam dapat dimanfaatkan untuk penelitian,
pengembangan ilmu pengetahuan, dan objek wisata. Cagar alam terdiri
dari dua, yaitu cagar alam darat dan cagar alam laut.
Suaka margasatwa, yakni kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas
berupa keanekaragaman dan keunikan satwa, dan untuk kelangsungan
hidup satwa dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Suaka margasatwa ada dua jenis, yaitu suaka margasatwa darat dan suaka margasatwa laut.

Taman nasional, yakni kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem
asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan
wisata. Taman nasional merupakan wilayah yang sangat luas dan tidak
boleh dihuni oleh penduduk. Ada dua jenis taman nasional yaitu taman
nasional darat dan taman nasional laut.

B. PENYEBAB HILANGNYA BIODIVERSITAS
Prediksi demografi menunjukkan bahwa populasi manusia belum akan stabil
sebelum mencapai level yang lebih tinggi. Prediksi ini mengandaikan tidak
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ada bencana yang hebat (kelaparan atau penyakit, perang, dan lain-lain) yang
menyebabkan pengurangan secara drastis jumlah umat manusia. Laju pertambahan penduduk sudah barang tentu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan.
Masalah kependudukan bukan karena hanya terlalu banyak manusia, tetapi
lebih banyak manusia daripada daya dukung bumi.
Meskipun teknik keluarga berencana sangat efektif dalam mengendalikan
jumlah penduduk, tetapi sering kali pelayanan ini tidak tersedia bagi keluarga
miskin di dunia yang sedang berkembang. Di samping itu, pendidikan sangat
diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dalam pembatasan jumlah anak
dalam keluarga, serta peningkatan prospek kemajuan ekonomi bagi keluarga
yang memiliki anak yang lebih sedikit. Di masa depan penggunaan lahan
dan sumber daya dimungkinkan pada tingkat perkembangan penduduk yang
stabil, sedikit perluasan industri, serta teknologi diarahkan pada reorganisasi
dan penataan aktivitas untuk mencapai kondisi lingkungan yang lebih baik.
Beberapa negara telah mencapai tingkat jumlah penduduk yang stabil seperti
Perancis, Swedia, Swiss, Irlandia, tetapi perluasan industri masih berlangsung
di negara-negara ini. Akan tetapi, fase ekspansi ini tidak dapat berlangsung
terus tanpa batas. Keterbatasan ekologi untuk pertumbuhan pada ruang dan
sumber daya yang terbatas akan menghentikan ekspansi ini.
Banyak orang percaya bahwa dunia berada diujung kehancuran lingkungan
karena konsumsi berlebihan dan penyalahgunaan sumber daya alam. Hal
yang menghawatirkan adalah bahwa teknologi hanyalah sebagian dari solusi
masalah. Studi yang pernah dilakukan baru-baru ini yang berjudul “Beyond
the Limit” menggunakan pemodelan komputer untuk memprediksi dampak
karena pola hidup yang sekarang berlangsung. Sebagai dasar penelitian adalah
laju pertambahan penduduk, penggunaan sumber daya, dan tingkat polusi
yang sedang berlangsung.
1.

Skenario 1: diandaikan semuanya berlangsung seperti saat ini, hasilnya
kehancuran karena kehilangan sumber daya tak terbaharukan.

2.

Skenario 2: diandaikan tersedianya sumber daya alam hanya separuhnya,
hasilnya juga kehancuran bukan karena kehabisan sumber daya alam,
tetapi polusi menyebabkan penurunan kesuburan lahan secara masif.
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3.

Skenario 3: diandaikan teknologi dapat mengatasi tingkat polusi yang
rendah, tetapi pada waktu yang sama populasi meningkat sampai level
terlalu tinggi untuk diberi makan.

Dari beberapa skenario yang dibuat semuanya berakhir dengan
kehancuran. Kecuali skenario yang membatasi produksi materi, populasi, dan
penciptaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
alam, menurunkan polusi dan pengendalian erosi, serta meningkatkan hasil
lahan.
Dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan ilmu, kita dapat
memperkirakan bahwa pada suatu saat bumi kita akan memiliki jumlah
penduduk relatif stabil dan dengan tingkat hidup yang tinggi, sementara
kehidupan alami tetap mampu bertahan dan berlangsung. Akan tetapi, pada
saat ini pandangan optimistik tersebut bukan suatu realitas yang ada. Sebetulnya
tingkat pengetahuan sekarang ini sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan
permasalahan lingkungan. Masalahnya adalah justru bukan mengenai ilmu
dan teknologi, tetapi lebih pada pengaturan dan berfungsinya lembagalembaga yang diciptakan oleh manusia dan sikap dari individu manusia itu
sendiri. Sementara penelitian terus berlangsung di berbagai universitas dan
lembaga penelitian di dunia. Hutan hujan tropis dan terumbu karang terus
mengalami kerusakan sedemikian rupa seolah-olah ilmu pengetahuan
mengenai hutan hujan tropis dan terumbu karang belum tersedia. Tampaknya
pengetahuan yang telah tersedia tidak mencapai atau berpengaruh pada
kelakuan kebanyakan manusia di bumi. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah
kegagalan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan sumber daya tanah,
air, dan yang lain. Cara-cara yang efektif untuk mengendalikan penggunaan
lahan tidak tersedia di banyak negara. Undang-undang dan regulasi (bila ada)
yang memungkinkan pemerintah melakukan pengendalian sering kali tidak
efektif. Penyelesaian konflik bukan di dalam lingkup ilmu pengetahuan dan
teknologi, tetapi lebih mengarah kepada sikap dan nilai masyarakat yang sulit
berubah dalam waktu singkat. Pada kebanyakan orang, krisis lingkungan yang
kompleks ini bukan hanya akibat dari faktor-faktor ekonomi, politik, dan
sosial. Hal ini juga merupakan krisis moral dan spiritual, yang penyelesaiannya
juga memerlukan pemahaman filosofi dan keagamaan.
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C. PERLINDUNGAN TERHADAP BIODIVERSITAS
Oleh karena kehidupan di dunia tergantung kepada berfungsinya biosfer
secara baik maka tujuan utama konservasi dan perlindungan adalah menjaga
biosfer dalam keadaan kondisi yang sehat (beragam). Meskipun telah diketahui
bahwa tumbuhan hijau memasok oksigen ke atmosfer, tumbuhan dan hewan
mendaur unsur hara, banyak elemen yang berkontribusi terhadap berfungsinya
biosfer belum banyak diidentifikasi. Konservasi dan perlindungan biodiversitas
tampaknya sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Seperti
konservasi itu sendiri, istilah ‘sumber daya alam’ telah mengalami perluasan
dalam pengertiannya sebagai hasil dari pemahaman keterkaitan antara manusia
dan habitatnya. Pada awal abad ke-20, sumber daya alam dipandang sematamata hanya sebagai sumber komoditas yang berguna. Ini merupakan bahan
baku di alam yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan: mineral,
bahan bakar, hutan, margasatwa, perikanan, dan sebagainya. Dalam hal-hal
tertentu definisi ini masih dipergunakan sampai saat ini.
Dewasa ini konsep sumber daya alam telah diperluas mencakup lingkung
an alami total (keseluruhan lapisan permukaan planet) karena semua bagian
permukaan bumi bermanfaat dan bernilai dalam arti berkontribusi pada ke
perluan dan kenyamanan manusia. Jadi, bila kita mempertimbangkan dalam
arti ini atmosfer, lautan, gurun, dan daerah kutub semuanya merupakan sumber daya alam yang perlu dikelola untuk masa depan. Ide bahwa komunitas biologi seharusnya dilindungi untuk nilai intrisiknya merupakan hal yang
relatif baru. Komunitas alami tidak banyak terpengaruh oleh aktivitas manusia, namun sangat penting untuk dijaga karena beberapa alasan. Hal yang
pertama adalah untuk ilmu pengetahuan sebagai hasil kajian darinya, terutama
mengenai berfungsinya biosfer. Selain itu, nilai spesies alami baru sedikit yang
dieksplorasi. Spesies ini diketahui penting bagi berfungsinya biosfer, tetapi
pentingnya spesies secara individual hanya sedikit yang diketahui.
Pengalaman menunjukkan bahwa spesies liar yang tampaknya kurang
bernilai ternyata sangat bermanfaat untuk penelitian medis dan kesehatan
manusia. Primata seperti kera telah digunakan untuk banyak studi penyakit
manusia dan banyak tumbuhan liar telah dipergunakan sebagai bahan obatobatan. Banyak pengetahuan mengenai pertumbuhan populasi dan tingkah
laku sosial pada berbagai kondisi yang padat, telah berasal dari studi mamalia
liar.
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Komunitas biologi dapat dilindungi dengan berbagai cara, tergantung
kepada tujuan yang diinginkan. Yang paling sulit adalah perlindungan
komunitas alami yang tidak termodifikasi, dengan berbagai macam spesies
liarnya untuk penelitian. Karena komunitas seperti ini semakin jarang, upaya
utama untuk melindunginya dilakukan baik pada level nasional maupun
internasional. The International Biological Program merupakan suatu upaya
penelitian yang luas, dan telah memfokuskan pada banyak macam komunitas
alami yang memerlukan perlindungan.
The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) adalah lembaga internasional semipemerintah, yang melakukan
kegiatannya pada pemapanan hutan konservasi dan taman nasional untuk
melindungi komunitas alaminya. PBB melalui FAO, UNEP (UN Environment Progam) dan UNESCO telah berkontribusi pada pemapanan banyak
taman nasional di negara berkembang. Meskipun telah ada aktivitas tersebut,
komunitas alami tertentu masih akan punah kecuali bila upaya yang lebih b
 esar
untuk konservasinya dilakukan. Di atas kertas, paling tidak 1992 Rio Earth
Summit memberikan visi yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan,
yaitu ke arah perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi yang lebih besar.
Earth Summit menghasilkan dua penjanjian yang mengikat: the Framework
Convention on Climate Change and Convention on Biological Diversity. Dewasa
ini sejumlah perjanjian internasional telah ada untuk melindungi subjek yang
spesifik mengenai biodiversitas: yakni perubahan iklim global, pengurangan
lapisan ozon, penggurunan, polusi udara antarbatas, sumber daya lautan, industri/perdagangan dan lingkungan, serta dinamika populasi.
Hasil lain dari pertemuan ini adalah seperangkat prinsip-prinsip umum
yang tidak mengikat yang dinamakan Deklarasi Rio, prinsip-prisip yang tidak
mengikat mengenai manajemen hutan, dan cetak biru untuk pembangunan
berkelanjutan berjudul Agenda 21.
Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan kerangka yang memungkinkan negara-negara Utara dan Selatan untuk memulai upaya-upaya
yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ini. Pada intinya, negaranegara Selatan memperoleh komitmen baru mengenai peningkatan bantuan
pembangunan, suatu pengakuan bahwa negara-negara Utara bertanggung
jawab pada degradasi lingkungan, dan komitmen bahwa negara-negara Utara
mengambil peran kepemimpinan dalam permasalahan lingkungan global.
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 ebaliknya, negara-negara Selatan berjanji bekerja sama dalam menyelesaikan
S
isu-isu lingkungan. Komitmen timbal balik ini merupakan konsensus yang
luas. Dewasa ini, momentum dari Rio telah menguap dan komitmen timbal balik umumnya telah ditinggalkan. Bantuan pembangunan dari negaranegara Utara ke Selatan telah menurun semenjak Earth Summit di Rio, dan
perjanjian baru jarang diimplementasikan. Negosiasi pada perubahan iklim
mencerminkan perbedaan mendalam di antara negara-negara berkembang
dan industri.
Negara-negara Utara bertanggung jawab pada jurang yang ada antara
retorika kesadaran lingkungan internasional dan realitas kondisi lingkungan.
Negara-negara Utara adalah polluter terbesar dan pengguna terbesar kebanyakan
sumber daya dalam (hutan, ikan, mineral, air tawar, dan udara bersih). Meskipun
negara-negara tersebut mengakui adanya ancaman lingkungan global dan
menghendaki perlunya respons multilateral, mereka sering ketinggalan dalam
merubah perilaku mereka sendiri. Misalnya, Amerika Serikat yang pernah
dipandang sebagai salah satu pemimpin dalam regulasi lingkungan, telah
ketinggalan dari negara-negara Eropa dalam mengadopsi pendekatan regulasi
baru dan inovatif dalam kebijaksanaan fiskal hijau (greening fiscal policy),
prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menghindarkan kerusakan lingkungan
dan kehilangan biodiversitas. Lebih-lebih banyak negara termasuk Amerika
Serikat tidak mempunyai komitmen yang koheren terhadap pembangunan
yang berkelanjutan.
Belum ada upaya yang nyata untuk mengintegrasikan pembuatan keputus
an pemerintah tentang lingkungan, sosial dan ekonomi; tidak ada perbaikan
yang mendasar dalam kerangka kerja legal yang ada demi pembangunan yang
lebih baik; serta tidak ada implementasi sistem akunting sosial dan lingkungan dan tidak ada indikator pembangunan berkelanjutan. Ringkasnya, banyak
negara masih belum memiliki strategi atau kerangka kerja untuk mengimplementasi Agenda 21 atau komitmen Rio.
Kekurangan mengenai kerangka kerja mengikat memiliki banyak im
plikasi keefektifan kebijakan lingkungan internasional di masa depan. Per
sengketaan di bidang perdagangan dan lingkungan, misalnya perhatian
mengenai lingkungan akan terabaikan karena peraturan mengenai perlindung
an biodiversitas global tidak jelas. Prinsip-prinsip lingkungan yang mengikat
dapat membantu mencapai integrasi yang seimbang di antara perlindungan
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lingkungan dan tujuan sosial yang lain seperti perdagangan. Prinsip-prinsip
ini juga memberikan landasan untuk mengoordinasi kegiatan banyak lembaga
internasional yang sekarang ini mengklaim berperan dalam kebijakan lingkungan. Akhirnya, prinsip-prinsip yang mengikat dapat membantu menciptakan standar lingkungan minimal, baik untuk kegiatan sektor swasta maupun
pemerintah melalui bantuan dalam harmonisasi hukum-hukum lingkungan
domestik.
Tidak diragukan bahwa kehilangan (kepunahan) biodiversitas dan per
ubahan iklim merupakan isu lingkungan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade ke depan. Sebagai contoh, dalam Protokol Kyoto yang mengikat untuk secara kolektif menurunkan emisi gas rumah kaca pada 39 negara industri
sebesar 5,2% di bawah level tahun 1990 pada tahun 2008-2012. Persetujuan
ini dicapai pada the Third Conference of the Parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change, di Kyoto, Jepang, Desember
1997. Akan tetapi, perjanjian ini belum akan berlaku sampai perjanjian ini
diratifikasi oleh paling tidak 55% dari negara yang mengemisi paling tidak
55% enam gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Perjanjian
meliputi 6 gas rumah kaca, yakni karbondioksida, methane, nitrate oksida,
hidrofluorocarbon, perfluorocarbon, dan sulphur hexafluoride. Di samping itu,
negara yang terlibat juga membuat sistem perdagangan internasional dalam
emisi karbon. Emisi karbon akan diperdagangkan seperti komoditas.
Beberapa institusi atau organisasi membuat aturan atau mengelola masalah-masalah yang berkaitan dengan biodiversitas. Beberapa organisasi atau
agensi memiliki paling tidak beberapa mandat. Di masa depan, tata kelola
lingkungan global akan tetap melibatkan organisasi multilateral, nasional, dan
pemerintah bersama-sama dengan kelompok masyarakat. Ini merupakan keharusan mengingat konsep pembangunan berkelanjutan mencakup demikian
banyak disiplin dan isu. Akan tetapi, kesulitan dengan institusi internasio
nal yang ada yang berkaitan dengan isu lingkungan adalah bahwa lembaga-
lembaga ini memiliki mandat yang sempit, anggaran kecil, dan dukungan
terbatas. Tak ada organisasi yang memiliki otoritas atau kekuatan politik sebagai koordinator. UNEP dipandang sebagai lembaga lingkungan internasional
yang utama. Misinya adalah memfasilitasi kerja sama internasional di bidang
lingkungan, dan menjaga masalah lingkungan tetap menjadi perhatian peme
rintah.
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D. NILAI BIODIVERSITAS
Pengajuan alasan yang jelas tentang konservasi biodiversitas adalah sangat
penting, bila kita ingin menjustifikasinya dalam menghadapi peningkatan ancaman terhadap kelangsungan hidup spesies. Satu cara untuk mengidentifikasi alasannya adalah dengan melihat apa yang diperoleh dari diversitas biologi,
dan apa yang hilang sebagai akibat kepunahan spesies.
Hanya beberapa dosin spesies hewan telah didomestikasi untuk produksi
makanan. Pada dasarnya semua (100%) protein dari hewan yang didomestikasi
dan dikonsumsi oleh manusia berasal dari 9 spesies: sapi, babi, biri-biri,
kambing, kerbau, ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Ikan menjadi hewan yang
didomestikasi melalui teknik akuakultur.
Hanya proporsi kecil tanaman di dunia telah dimanfaatkan untuk bahan
makanan dalam skala besar. Kurang lebih 10.000-50.000 spesies diperkirakan
dapat dimakan, tetapi hanya sedikit sekali yang telah dipergunakan sebagai
makanan manusia. Sementara perekonomian menjadi semakin mengglobal,
manusia cenderung mengonsentrasikan beberapa spesies saja sehingga dewasa
ini 90% makanan di dunia berasal dari 15 spesies. Tiga di antaranya adalah
gandum, jagung, dan beras (memasok dua pertiganya). Meskipun terdapat lebih
dari 10.000 spesies padi-padian, tidak ada spesies baru yang dibudidayakan
sejak 2000 tahun yang lalu. Bahayanya tergantung hanya pada beberapa jenis
tanaman adalah diilustrasikan oleh kelaparan di Irlandia (potato famine) yang
terjadi tahun 1845-1847. Irlandia hanya menggantungkan satu jenis tanaman
sebagai sumber karbohidrat, yaitu kentang. Penyakit hawar daun (leaf blight)
menghancurkan tanaman kentang di negara ini dan menyebabkan kelaparan,
kurang lebih 1 juta orang meninggal.
Gen dari tumbuhan liar merupakan sumber gen dengan karakteristik yang
berguna untuk tanaman yang dibudidayakan. Tanaman kentang liar ditemukan
di Peru dan ketika disilangkan dengan kentang yang telah dibudidayakan,
varietas yang dihasilkan resisten terhadap penyakit hawar daun.
Tanaman padi dilindungi dari empat macam penyakit oleh gen yang
diambil dari spesies padi liar di India. Di Asia dan Afrika produksi ketela
pohon meningkat berlipat-lipat karena adanya varietas yang tahan penyakit,
yang berasal dari ketela pohon liar dari Brazil. Industri gula di Amerika Serikat
diselamatkan dari kehancuran dengan mengintroduksi spesies liar dari Asia.
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Tomat liar dari Pegunungan Andes telah dipergunakan untuk meningkatkan
kandungan gula pada varietas tomat yang telah dibudidayakan. Spesies
tumbuhan liar biasanya memiliki variabilitas genetik yang besar sehingga
strain yang berbeda dapat dikembangkan melalui pemuliaan. Hal ini menjadi
alasan penting untuk mengonservasi tidak hanya spesies, tetapi sampel dari
variabilitas genetik di dalam spesies: sampel dari lokasi berbeda, subspesies
berbeda, dan sebagainya.
Gen dari spesies liar biasanya harus digabungkan dengan tanaman yang
ada melalui hibridisasi dan melakukan seleksi pada hibrid yang dihasilkan.
Agar berhasil maka tumbuhan liar harus cukup dekat kekerabatannya dengan
tanaman yang akan dihibridisasi. Kira-kira 2,5 juta entri disimpan dalam
700 bank benih di seluruh dunia, tetapi hanya terbatas yang berhasil dalam
menggunakan spesies liar untuk pemuliaan tanaman. Kebanyakan yang
berhasil adalah untuk peningkatan ketahanan terhadap penyakit dan ini karena
penyakit dikendalikan oleh satu atau beberapa gen saja. Ini menjadikan mudah
untuk mentransfer gen tahan penyakit ke spesies yang telah didomestikasi.
Tetua : RR × rr
Hibrid : Rr
Silang balik (hibrid x tetua): Rr × RR
Varietas resisten: RR
Untuk sifat kuantitatif seperti produksi yang dikendalikan oleh banyak
gen, introduksi gen dari tumbuhan liar untuk peningkatan produksi kurang
berhasil.
Banyak tumbuhan tropis menghasilkan bahan kimia. Masyarakat lokal
telah menemukan banyak tumbuhan berguna sebagai racun atau obat-obatan.
Chrysanthemum pertama kali digunakan seabad lalu di Timur Tengah untuk
obat kutu. Bijinya mengandung purethrin dan telah dipergunakan untuk
sampo obat kutu, dan obat semprot serangga di rumah dan obat nyamuk bakar.
Tuba dipergunakan untuk meracun ikan dan mengandung rotenone. Pohon
mimba digunakan sebagai sumber insektisida (azadirachtin), fungisida, dan
spermasida dan berharga untuk pengendalian kelahiran.
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Potensi untuk menemukan senyawa obat-obatan pada organisme liar
sangat besar dan memberikan salah satu alasan untuk konservasi biodiversitas.
Hal ini terutama di hutan tropis. Sesungguhnya industri farmasi lebih
tergantung pada produk alami. Kurang lebih seperempat obat-obatan yang
beredar diambil secara langsung dari tumbuhan atau versi bahan kimia yang
dimodifikasi dari senyawa tumbuhan. Kurang lebih 121 obat-obtan berasal
dari tumbuhan tingkat tinggi, termasuk morfin, codeine, quinine, atropine,
dan digitalis. Akan tetapi, kurang dari 1% tumbuhan hutan tropis telah diuji
sebagai sumber obat-obatan. Mengapa tumbuhan membuat obat-obatan?
Tumbuhan liar telah mengembangkan mekanisme pertahanan kimiawi
selama jutaan tahun. Bahan kimia yang dikembangkan adalah racun yang
sangat spesifik yang menyerang herbivora. Meskipun bahan kimia ini sering
beracun, kadang-kadang bila diberikan dengan dosis dan cara yang tepat
atau diubah kimiawinya, dapat dipergunakan untuk mengendalikan penyakit
misalnya kanker. Misalnya, orang Indian Peru menggunakan kulit kina untuk
menyembuhkan malaria. Dari 121 obat-obatan yang disebutkan di atas, 74%nya diidentifikasi melalui cerita masyarakat. Penelitian yang dilakukan barubaru ini telah berhasil mengidentifikasi spesies bakteria dari lautan dalam
yang mampu menambat nitrogen, lalu mengonversinya menjadi bentuk yang
dapat dipergunakan sebagai pupuk.
Organisme liar melakukan fungsi-fungsi lingkungan yang vital dan
kita mengalami kesulitan untuk melakukannya sendiri. Lebah menyerbuki
pohon apel sebanyak 3 triliun setiap tahunnya di negara bagian New York.
Kelelawar menyerbuki sukun, jambu biji, durian, kaliandra, dan sebagainya.
Mikroorganisme mendekomposisi sampah dan serasah. Cacing tanah
membalik tanah dan menjaga aerasi. Bakteri tanah merubah nitrogen menjadi
pupuk nitrat. Tumbuhan menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen
sehingga mengurangi pemanasan global karena CO2. Semua manfaat ini
adalah gratis dan biasanya diterima apa adanya (taken for granted) dan baru
disadari jika tidak memberikan manfaat lagi. Bioremediasi (pitoremediasi)
mengacu kepada penggunaan organisme untuk membersihkan limbah beracun.
Beberapa spesies tumbuhan yang hidup alami dalam tanah dengan kandungan
metal berat yang tinggi telah mengembangkan mekanisme biokimiawi, untuk
mengekstraksi metal ini dari tanah dan mengakumulasinya dalam konsentrasi
tinggi dalam jaringan tumbuhan.
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Spesies liar merupakan materi untuk penelitian dasar. Tujuan dari
penelitian dasar adalah untuk memahami alam. Meskipun penelitian seperti
ini dapat memberikan manfaat material, motivasinya adalah semata-mata
untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang alam dan mengerti bagaimana
alam bekerja.
Spesies liar sangat bernilai untuk dikonservasi karena menarik, indah,
spektakuler, atau berkontribusi terhadap bentang alam yang menarik dan
indah. Binatang dan tumbuhan liar memberikan inspirasi tidak hanya kepada
peneliti biologi, tetapi juga kepada jutaan naturalis, penjelajah alam, penulis,
pelukis, fotografer, maupun pemusik. Hasil survei di Amerika tahun 1996
menunjukkan bahwa 77 juta orang Amerika berpartisipasi dalam rekreasi
yang berkaitan dengan spesies liar dan menghabiskan $108 juta dibandingkan
dengan yang dihabiskan untuk mobil sebesar $81 juta.
Kita tidak mengetahui sistem nilai apa yang berlaku di masa depan atau
sistem nilai apa yang akan dianut keturunan kita. Mungkin mereka akan
memerlukan jumlah spesies yang besar yang sekarang ini dipandang tidak
signifikan atau merugikan. Banyak sumber alami dari obat-obatan kenyata
annya beracun. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa kapang roti akan
menjadi sumber salah satu antibiotik yang paling berguna. Armadillos sangat
berguna dalam riset kedokteran karena satu-satunya binatang yang dapat di
infeksi dengan penyakit leprosy, atau mikrobia yang hidup di sumber air panas
memberikan resep kunci dalam pekerjaan sidik jari DNA yang sangat penting
dalam pelacakan kriminal.
Alasan utama untuk preservasi tidak hanya spesies tetapi juga variabilitas
genetik (tidak hanya spesies liar tetapi juga yang didomestikasi dan juga
manusia) adalah agar manusia, binatang, dan tumbuhan dapat beradaptasi
terhadap perubahan lingkungan yang tidak dapat diramalkan.
Pemanfaatan biodiversitas untuk pertanian dan obat-obatan masih
kontroversial. Isu legal dan etis di sekitar pemanfaatan bersama sumber genetik
dan keuntungan yang diperolehnya masih belum terpecahkan. Konvensi PBB
mengenai biodiversitas (the United Nations Convenstion on Biodiversity)
mengemukakan mengenai isu-isu ini dan telah diratifikasi oleh 170 negara.
Beberapa negara termasuk Amerika Serikat masih menolak menandatangani
perjanjian ini, terutama karena perjanjian ini mengandung klausul yang
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mensyaratkan bahwa keuntungan dari pemanfaatan biodiversitas dapat pula
dinikmati oleh negara dari mana spesies tersebut berasal.

E. PERHITUNGAN BIODIVERSITAS
Untuk mengkaji struktur dan komposisi komunitas vegetasi, pembuatan
sampel plot biasanya dilakukan. Dalam hal ini ukuran plot, bentuk, jumlah
plot, posisi plot, dan teknik analisis perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Ukuran plot tergantung pada ukuran tumbuhan, jenis tumbuhan, kerapatan
tumbuhan, diversitas spesies, tingkat heterogenitas jenis tumbuhan, dan tujuan
pengukuran diversitas.
Salah satu cara untuk menentukan ukuran dan jumlah plot sampel adalah dengan menggunakan kurva spesies area, yang pada prinsipnya mengikuti
prosedur sebagai berikut.
1. Buat plot sampel berukuran 1 × 1 m² atau dalam bentuk lingkaran dengan
radius 0,56m.
2. Catat semua spesies yang ditemukan di dalam plot 1 (PS-1).
3. Buat plot sampel kedua dengan ukuran 2 kali ukuran plot sampel pertama
(2 × PS-1) dan catat semua spesies di dalam plot.
4. Buat plot sampel ketiga (PS-3) dengan ukuran 2 × PS-2, catat semua
spesies di dalam plot, dan seterusnya sampai jumlah spesies relatif stabil.
5. Penambahan ukuran plot dihentikan bila tambahan jumlah spesies kurang
dari 10%.
6. Buat kurva di mana sumbu X sebagai ukuran plot dan sumbu Y sebagai
jumlah spesies. Ukuran plot sampel minimal diperoleh bila kurva mulai
mendatar.
1

2

4

3
6
5

7

Gambar 5.1 Pelipatan Ukuran Plot
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Sumber:

Jumlah spesies

Ukuran plot
Sumber: ??????????

Gambar 5.2 Kurva spesies area

Bentuk plot juga penting untuk dipertimbangkan. Ada tiga macam
bentuk plot: lingkaran, persegi (quadrat square) dan empat persegi panjang
(rectangular). Untuk analisis vegetasi bentuk lingkaran lebih akurat dan
biasanya dipergunakan untuk mengukur komunitas rumput, herba, dan semak.
Bentuk persegi panjang lebih efisien dibanding persegi bila untuk mengukur
perubahan gradien lingkungan.
Tabel 5.4 Ukuran Plot yang Direkomendasikan
No.

Tipe Vegetasi

Ukuran Plot

1

Komunitas briofita dan lumut.

0,5 × 0,5 m

2.

Padang rumput dan kerangas kerdil.

1 × 1 m atau 2 × 2 m

3.

Kerangas, herba tinggi, komunitas padang rumput.

2 × 2 m atau 4 × 4 m

4.

Belukar, belukar berpohon.

10 × 10 m

5.

Hutan
tingkat pohon
tingkat tiang
tingkat pancang
tingkat semai

20 × 20 m atau 50 × 50m
10 × 10 m
5×5m
2 × 2 m, 1 × 1m atau 2 × 5m

Keterangan:
Semai
: juvenil, tinggi < 1,5m
Pancang : juvenil, tinggi 1,5 m, dan diameter < 10 cm
Tiang
: pohon kecil dengan diameter antara 10-19 cm
Pohon
: tumbuhan berkayu dengan diameter ≥ 20 cm
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1. Parameter Vegetasi dan Perhitungannya
Jumlah individu spesies A

Kerapatan spesies (D) =

Ukuran plot sampel

Kerapatan relatif (DR) =
Frekuensi spesies (F) =
Frekuensi relatif (FR) =

Kerapatan spesies A
Kerapatan spesies total

Jumlah plot spesies A ditemukan
Jumlah total plot
Frekuensi spesies A
Frekuensi total spesies

Dominansi spesies (Do) =
Kerapatan spesies (D) =
					=

Kerapatan spesies (D) =

Luas bidang dasar spesies A
Ukuran plot

Jumlah individu spesies A
Ukuran plot sampel
Proyeksi luas tajuk
Luas plot

( untuk pohon, tiang,
pancang)

		(untuk semai dan tumbuhan
bawah)

Dominansi spesies A
Dominansi total spesies

× 100 %

Indeks nilai penting = DR +FR+ DoR
			

= DR + FR (untuk tumbuhan bawah)

2. Indeks Diversitas (Flora dan Fauna)
Ukuran diversitas spesies yang paling sederhana adalah jumlah spesies (S) yang
terdapat per unit area. Terdapat dua kelemahan utama dalam menggunakan
jumlah spesies sebagai ukuran diversitas. Pertama, ini merupakan ukuran
yang tidak ditimbang karena tidak mempertimbangkan kelimpahan relatif
spesies yang ada. Sebagai contoh, suatu komunitas terdiri dari 97 individu dari
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1 spesies, dan 1 individu masing-masing dari 3 spesies seharusnya memiliki
indeks diversitas yang lebih rendah daripada komunitas terdiri dari 4 spesies
masing-masing terdiri dari 25 individiu (meskipun keduanya terdiri dari 4
spesies dan 100 individu). Yang kedua, jumlah spesies tergantung pada ukuran
sampel.

3. Indeks Simpson
Indeks diversitas Simpson untuk suatu sampel tak berhingga adalah berikut
ini.
SI =

S

∑p

�
i

i =�

Di mana S= jumlah spesies total dalam sampel, p =proporsi spesies ke i
dalam komunitas (ni /N); p berkisar dari 0,0 sampai 1,0; N= jumlah total
individu dalam populasi, ni = jumlah individu dari spesies ke i.
Untuk sampel yang berhingga,
SI =

S

ni ( ni − �)

∑ N (N

− �)

i =�

Seperti dirumuskan di atas, Indeks Simpson berbanding terbalik dengan
heterogenitas, yaitu nilai indeks menurun bila diversitas meningkat atau
sebaliknya. Untuk memudahkan dalam memahaminya maka lebih baik bila
nilai indeks yang lebih tinggi berkaitan dengan diversitas yang lebih tinggi pula
atau sebaliknya. Untuk tujuan ini Indeks Simpson perlu dikurangkan dari nilai
yang paling maksimum (1). Jadi, untuk sampel yang dianggap sebagai sampel
acak untuk populasi besar tak berhingga maka indeks Simpson menjadi:
D= � −

S

∑p
i =�

�
i

Untuk populasi berhingga adalah:
S
ni ( ni − �)
D’ = � −
(
)
i =� N N − �

∑

Berikut adalah contoh untuk menghitung diversitas indeks spesies.
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Spesies

Individu (ni )

Proporsi (pi)

pi2

1

50

0,50

0,250

2

30

0,30

0,090

3

15

0,15

0,023

4

5

0,05

0,003

Total (N) = 1000

Contoh 1: Indeks Simpson (D) untuk sampel tak berhingga
D =�−

S

∑p
i =�

�
i

= 1 –[(0,50)2 + (0,30) 2 + (0,15) 2 + (0,05) 2 ]
= 1 – (0,250 + 0,090 + 0,023 + 0,003)
= 0,634
Contoh 2: Indeks Simpson (D’) untuk sampel berhingga
S
ni ( ni − �)
D’ = � −
(
)
i =� N N − �

∑

 �� ( �� )
�� ( �� )
�� (�� )
�(�) 
D’ = � − 
+
+
+
����
����
���� 
 ����
= 1 – [0,247 + 0,088 + 0,021 + 0,00]
= 0,642

4. Indeks Shanon-Weiner
Indeks ini merupakan salah satu yang paling sederhana dan banyak
dipergunakan untuk mengukur indeks diversitas. Rumusnya adalah sebagai
berikut.
Hs = −

S

∑ p log
I=

i

b

pi

Basis logaritma dapat sebarang, tetapi bila Hs dihitung secara manual
maka lebih baik menggunakan persamaan berikut:
Hs =
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C
N log N −
N

(
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∑n log
i

ni

)

Di mana C merupakan bilangan konstan untuk konversi logaritma dari
basis 10 ke basis yang diinginkan. Misalnya untuk basis 2, C=3,321928; untuk
basis e, C=2,302585; untuk basis 10, C=1.
Spesies

Individu (ni )

ni log10 ni

1

50

84,9485

2

30

44,3136

3

15

17,6414

4

5

3,4949

Total (N)

100

Σ = 150,3984

C/N		

= 2,302585/100 = 0,023026 ( Hs didasarkan pada logaritma
basis e)

N log10 N

= 100 log10 100 = 200

Hs 			

= 0,023026 (200 –150,3984)

Hs 			

= 1,1421

Hs meningkat dengan meningkatnya jumlah spesies. Demikian juga
dengan meningkatnya kesamaan kelimpahan spesies (meningkatnya
kemerataan).
Nilai Hs terendah bila S = 1, maka pi =1 dan Hs = 0
Nilai Hs tertinggi (diversitas maksimum) bila semua spesies mempunyai
kelimpahan yang sama:
Semua pi = 1/S, maka Hs = Hmaks = - Σ 1/S log 1/S = log S
Indeks Shanon-Weiner dapat dipergunakan untuk membandingkan
kestabilan lingkungan dari suatu ekosistem. Tabel berikut merupakan data
hipotetik jenis dan jumlah spesies yang terkoleksi dengan menggunakan suatu
metode pengambilan sampel di empat ekosistem.
Diversitas spesies di 4 ekosistem
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Spesies

I

II

III

ni

pi

ni

pi

ni

pi

ni

pi

A

76

0,76

76

0,76

76

0,76

20

0,20

B

25

0,24

8

0,08

6

0,06

20

0,20

C

8

0,08

6

0,06

20

0,20

D

8

0,08

6

0,06

20

0,20

6

0,06

20

0,20

E

IV

Juml. Individu (N)

100

100

100

100

Kekayaan spesies

2

4

5

5

Indeks diversitas

0,5511

0,8148

0,8838

1,6014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kekayaan spesies (jumlah
spesies) pada lokasi I, II, III dan IV, masing-masing sebesar, 2,4,5 dan 5.
Berdasarkan data kekayaan spesies tersebut dapat diperkirakan bahwa lokasi
I yang paling tidak beragam dan tidak stabil, sedangkan lokasi III dan IV
mempunyai kestabilan yang sama.
Tetapi jika kita cermati data dari lokasi III dan IV, meskipun jumlah
spesiesnya sama, tetapi untuk lokasi III terlihat adanya dominansi spesies A,
sedangkan untuk lokasi IV tidak terdapat dominansi spesies. Pertanyaannya
adalah lokasi mana yang diperkirakan paling stabil? Dengan perhitungan
indeks diversitas kita dapat melihat bahwa lokasi IV mempunyai nilai yang
lebih besar daripada lokasi III (1,6014 vs 0,8838), dan dapat dikatakan bahwa
lokasi IV memiliki diversitas spesies yang lebih tinggi.

F. KONSERVASI BIODIVERSITAS
Kepunahan merupakan fakta hidup. Spesies telah berkembang dan punah
sejak kehidupan bermula. Kita dapat memahami ini melalui catatan fosil.
Akan tetapi, spesies sekarang ini menjadi punah dengan laju yang lebih tinggi
daripada waktu sebelumnya dalam sejarah geologi, hampir keseluruhannya
disebabkan oleh kegiatan manusia. Di masa geologi yang lalu, spesies yang
punah akan digantikan oleh spesies baru yang berkembang mengisi celah atau
ruang yang ditinggalkan. Sekarang, hal ini tidak akan mungkin terjadi karena
banyak habitat yang telah hilang. Beberapa spesies lebih rentan terhadap
kepunahan daripada yang lain. Hal ini termasuk beberapa hal berikut.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Spesies pada ujung rantai makanan, seperti karnivora besar (misalnya
macan). Karnivora besar biasanya memerlukan teritorial yang luas untuk
mendapatkan mangsa yang cukup. Oleh karena populasi manusia terus
merambah areal hutan sehingga habitatnya menyusut maka jumlah
karnivora yang dapat ditampung juga menurun.

Spesies lokal endemik (spesies yang ditemukan hanya di suatu area
geografis) dengan distribusi yang sangat terbatas. Ini sangat rentan
terhadap gangguan habitat lokal dan perkembangan manusia.
Spesies dengan populasi kecil yang kronis. Jika populasi menjadi terlalu
kecil maka menemukan pasangan atau perkawinan menjadi permasalahan
yang serius.

Spesies migratori. Spesies yang memerlukan habitat yang cocok untuk
mencari makan dan beristirahat pada lokasi yang terbentang luas, sangat
rentan terhadap kehilangan “stasiun” habitat peristirahatannya.
Spesies dengan siklus hidup yang sangat kompleks. Jika siklus hidup
memerlukan beberapa elemen yang berbeda pada waktu yang sangat
spesifik maka spesies ini rentan bila ada gangguan pada salah satu elemen
dalam siklus hidupnya.

Spesies spesialis dengan persyaratan yang sangat sempit seperti sumber
makanan yang spesifik, misalnya spesies tumbuhan tertentu.

Spesies secara individu dan ekosistem telah berkembang berjuta-juta
tahun ke dalam ketergantungan yang kompleks. Hal ini dapat dianalogikan
dengan teka-teki silang besar yang terdiri dari potongan yang saling mengunci.
Jika kita menghilangkan sebagian potongan maka rangka keseluruhannya
akan rusak. Semakin besar habitat dan spesies hilang maka semakin besar pula
bahaya keruntuhan total akan terjadi.
Kehilangan spesies di ekosistem tropis seperti hutan hujan tropis sangat
mengkhawatirkan. Kerusakan hutan pada laju yang sekarang telah meningkatkan emisi karbon hampir 20%. Ini sangat signifikan karena karbondioksida
merupakan salah satu gas rumah kaca yang berimplikasi pada kecenderung
an pemanasan global. Salju dan penutupan es telah menurun, suhu lautan
dalam telah meningkat dan level permukaan lautan meningkat 100-200 mm
selama abad yang terakhir. Jika laju yang sekarang berlanjut, para pakar memprediksi bumi secara rata-rata 1oC akan lebih panas menjelang tahun 2025.
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 eningkatan permukaan air laut dapat menenggelamkan banyak wilayah.
P
Cuaca ekstrem yang menyebabkan kekeringan, banjir, serta distribusi organisme penyebab penyakit diprediksi dapat terjadi.
Hutan dapat memengaruhi pola curah hujan melalui transpirasi dan
melindungi daerah aliran sungai. Deforestasi menyebabkan penurunan curah
hujan dan perubahan pola distribusinya. Hal ini juga menyebabkan erosi dan
banjir. Apa yang disampaikan di atas hanya beberapa dampak ekologis dari
deforestasi, yang dampaknya berpengaruh langsung pada manusia.
Bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan yang secara langsung
maupun tidak langsung disebabkan oleh kegiatan manusia, semuanya
memberikan konsekuensi ekonomi serius pada wilayah yang terkena. Biaya
untuk mengatasinya bisa menelas ratusan juta rupiah termasuk kesengsaraan
manusia yang terkena konsekuensi tersebut. Erosi dan penggurunan karena
deforestasi menurunkan kemampuan masyarakat setempat untuk menanam
tanaman dan memberi makan mereka sendiri. Ekploitasi sumber daya hutan
yang tidak lestari pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran industri hasil
hutan. Bila metode lestari yang dipergunakan, areal yang dipanenan ditanami
kembali maka ini bukan merupakan substitusi untuk hutan yang telah dipanen.
Hutan alam mungkin memerlukan ratusan tahun untuk berkembang menjadi
sistem yang rumit, yang mengandung banyak spesies yang saling tergantung
satu sama lain. Pada tegakan dengan pohon-pohon yang ditanam murni,
lapisan permukaan tanah dan tumbuhan bawahnya diupayakan relatif bersih.
Pohon-pohon muda akan mendukung sebagian kecil spesies asli yang telah ada
sebelumnya. Pohon-pohon hutan hujan tropis perlu waktu bertahun-tahun
untuk dapat dipanen dan tidak dapat digantikan dengan cepat. Demikian juga
komunitasnya yang kompleks juga tidak mudah digantikan bila rusak.
Kehilangan biodiversitas secara umum juga berarti bahwa spesies yang
memiliki potensi ekonomi dan sosial mungkin hilang sebelum ditemukan.
Sumber daya obat-obatan dan bahan kimia bermanfaat yang dikandung oleh
spesies liar mungkin hilang untuk selamanya. Kekayaan spesies yang terdapat
pada hutan hujan tropis mungkin mengandung bahan kimia dan obat-obatan
yang berguna. Banyak spesies lautan mempertahankan dirinya secara kimiawi
dan ini merupakan sumber bahan obat-obatan yang penting. Di samping itu,
kerabat liar dari berbagai tanaman pertanian merupakan sumber gen resisten

178

Biogeografi

terhadap berbagai penyakit. Bila mereka juga hilang maka tanaman pertanian
kita juga rentan terhadap kepunahan.
Ketika hutan dan habitat lainnya hilang atau terdegradasi maka demikian
juga tradisi dan mata pencaharian masyarakat lokal yang didasarkan pada
habitat tersebut. Pola hidup dan dalam kasus ekstrem, kehidupan masyarakat
mungkin akan teracam. Di daerah tropis, masyarakat yang bergantung pada
hutan dengan tradisinya yang tua yang subsisten pada lahan hutan sedang
terdesak oleh aktivitas seperti pembalakan, peternakan, pertambangan,
perkebunan skala besar, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah
menghancurkan pola hidup dan tradisi yang menyebabkan kepunahan massal
dapat diterima dalam upaya mendapatkan keuntungan ekonomi jangka
pendek? Semua orang akan setuju bahwa areal bervegetasi dengan semua
kandungan kehidupannya akan lebih menarik daripada yang terbakar, lanskap
yang rusak, atau bangunan beton yang luas.
Ada dua metode utama untuk mengonservasi biodiversitas, yaitu konservasi in situ (dalam habitat alaminya) dan konservasi ex situ (di luar habitat
alaminya). Struktur variasi genetik di dalam dan di antara spesies merupakan
suatu fitur yang melekat (inherent) dalam evolusi flora dan fauna sehingga
perlu dipertimbangkan dalam strategi konservasi. Variasi genetik juga dipengaruhi baik secara langsung maupun tak langsung oleh banyak aktivitas manusia, dari tak sengaja sampai ke manajemen yang intensif. Jika melakukan
konservasi in situ, mungkin perlu untuk menyediakan lahan yang luas untuk
mengonservasi lukang gen (gene pool) yang cukup, karena distribusi diversitas
pada geografi yang luas dan kompleksitas sistem perkawinan yang berlaku.
Hanya menghitung jumlah pohon tidaklah cukup untuk menentukan
ukuran populasi efektif dari suatu spesies, dan hanya dengan menghitung
spesies tidaklah cukup untuk menentukan eksistensi dari sumber daya genetik
spesies tumbuhan dan binatang. Pengetahuan mengenai persyaratan untuk
melestarikan kebanyakan spesies (flora dan fauna) umumnya sangat minim, dan
kemampuan untuk mengorganisasi program konservasi juga rendah. Sebagai
akibatnya, konservasi sering direduksi menjadi melindungi areal di pusat-pusat
diversitas dengan harapan bahwa diversitas genetik dan diferensiasinya juga
terkonservasi. Pada kebanyakan spesies pohon, variasi genetiknya tinggi. Akan
tetapi, tidak semua spesies harus dikembangkan untuk pemanfaatannya. Bila
tujuannya terbatas, program konservasi yang pasti kemudian dapat ditentukan.
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Bila spesies digolongkan menurut tujuan program manajemen maka mereka
yang nilainya terletak dalam fungsi nonproduksi hanya dapat dikelola secara
in situ dan direproduki secara alami.
Untuk kebanyakan spesies intervensi manajemen tidaklah mungkin,
tetapi beberapa bentuk manajemen (melalui regulasi penebangan pohon
atau pemeliharaan preventif ) dapat memengaruhi ukuran populasi, struktur,
dan distribusi genotipe sehingga menjaga variasi genetik yang diperlukan
untuk viabilitas populasi dan evolusi dari spesies. Untuk kebanyakan spesies
yang nilainya tidak diketahui, konservasi variasi genetik tergantung kepada
perlindungan tegakan in situ. Meskipun beberapa spesies mungkin akhirnya
ditemukan memiliki manfaat seperti kayu, obat-obatan, dan produk yang
lain, perlindungan sementara akan sebagian besar tergantung kepada kualitas
program in situ. Penyimpanan benih mungkin merupakan metode yang layak
untuk mengonservasi sampel variasi, dan ini mungkin perlu untuk spesies
pada habitat yang rusak.
Pada hewan variasi demografi sangat penting. Ini merupakan variasi yang
normal dalam laju kelahiran dan kematian serta nisbah seks (sex ratio) yang
disebabkan oleh perbedaan acak antara individu dalam populasi. Ukuran po
pulasi dapat mengalami fluktuasi hanya semata-mata karena perbedaan acak
dalam repoduksi dan kemampuan hidup. Fluktuasi yang acak seperti ini dapat
terjadi cukup ekstrem sehingga menyebabkan populasi punah. Misalnya, pada
populasi yang kecil bila dalam satu generasi individu yang dilahirkan semua
nya terdiri hanya satu jenis kelamin maka populasi ini akhirnya akan punah.
Variasi lingkungan juga berpengaruh pada kemampuan populasi untuk mereproduksi dan bertahan hidup. Populasi yang peka terhadap variasi lingkungan,
ukurannya lebih berfluktuasi daripada populasi yang kurang peka dan bahaya
kepunahan meningkat. Bencana alam seperti epidemi penyakit berpengaruh
mirip dengan variasi lingkungan.

1. Konservasi In situ
Konservasi in situ berarti konservasi dari spesies target ‘ditapak’, dalam ekosistem alami atau aslinya, atau pada tapak yang sebelumnya ditempati oleh ekosistem tersebut. Khusus untuk tumbuhan meskipun berlaku untuk populasi
yang dibiakkan secara alami, konservasi in situ mungkin termasuk regenerasi
buatan bilamana penanaman dilakukan tanpa seleksi yang disengaja dan pada
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area yang sama, bila benih atau materi reproduktif lainnya dikumpulkan secara
acak. Secara umum, metode konservasi in situ memiliki 3 ciri berikut.
a.

b.
c.

Fase pertumbuhan dari spesies target dijaga di dalam ekosistem di mana
mereka terdapat secara alami.

Tata guna lahan dari tapak terbatas pada kegiatan yang tidak memberikan
dampak merugikan pada tujuan konservasi habitat.

Regenerasi target spesies terjadi tanpa manipulasi manusia atau intervensi
terbatas pada langkah jangka pendek, untuk menghindarkan faktorfaktor yang merugikan sebagai akibat dari tata guna lahan dari lahan
yang berdekatan atau dari fragmentasi hutan. Contoh dari manipulasi
yang mungkin perlu pada ekosistem yang telah berubah adalah regenerasi
buatan, menggunakan spesies lokal dan pengendalian gulma secara
manual atau pembakaran untuk menekan spesies yang berkompetisi.

Persyaratan kunci untuk konservasi in situ dari spesies jarang (rare species)
adalah penaksiran dan perancangan ukuran populasi minimum viable (viable
population areas) dari target spesies. Untuk menjamin konservasi diversitas genetik yang besar di dalam spesies, beberapa area konservasi mungkin diperlukan. Jumlah yang tepat dan ukurannya akan tergantung kepada distribusi
diversitas genetik dari spesies yang dikonservasi. Penjagaan dan berfungsinya
ekosistem pada konservasi in situ tergantung kepada pemahaman beberapa interaksi ekologi, terutama hubungan simbiotik di antara tumbuhan atau hewan,
penyebaran biji, serta jamur yang berasosiasi dengan akar dan hewan yang
hidup di dalam ekosistem.
Konsep ukuran populasi viabel minimum berarti bahwa populasi dalam
suatu habitat tidak dapat berlangsung hidup, bila jumlah organisme berkurang
di bawah ambang batas tertentu. Ini merupakan konsep yang kompleks karena
tidak ada ukuran populasi viabel minimum yang diketahui untuk kebanyakan
spesies. Suatu populasi untuk suatu ukuran apakah dapat bertahan tergantung
pada sejumlah peristiwa random atau tak dapat diprediksi, genetik, dan
lingkungan. Tambahan lagi, ukuran populasi bervariasi dengan atribut seperti
sejarah hidup, terutama rentang generasi (daur) dan sistem perkawinan dan
distribusi spasial dari sumber daya. Meskipun demikian, ukuran populasi
viabel telah ditaksir untuk beberapa kelompok organisme berdasarkan kriteria
genetik.
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a.

b.

c.

d.

Lama generasi. Diversitas genetik hilang dari generasi ke generasi, bukan
tahun ke tahun. Spesies dengan generasi yang lebih lama akan lebih kecil
kesempatan kehilangan diversitas genetiknya. Dengan demikian, ukuran
populai minimum viabelnya akan lebih kecil.
Jumlah individu awal (founder). Agar efektif, populasi awal harus mampu
bereproduksi dan terwakili oleh keturunan dari populasi yang ada. Secara
teknis, populasi awal seharusnya tidak berkerabat satu sama lain (noninbreed). Pada dasarnya ukuran populasi awal yang lebih besar akan lebih
baik, yakni lebih mewakili lukang gen yang dikonservasi.

Ukuran populasi efektif. Ne (populasi efektif ) merupakan ukuran bagaimana
anggota populasi bereproduksi dengan yang lain untuk meneruskan gen
ke generasi berikutnya. Ne tidak sama dengan N (jumlah sensus); Ne
biasanya lebih kecil daripada N.
Laju pertumbuhan. Pertumbuhan yang lebih tinggi maka semakin cepat
populasi dapat pulih dari efek populasi kecil, serta mengurangi dari risiko
demografi dan keterbatasan diversitas genetik.

Secara genetik ada tiga pendekatan umum untuk menaksir ukuran populasi minimum viabel. Salah satu pendekatan adalan menaksir populasi efektif
berdasarkan kemampuan bertahan dari kehilangan variabilitas genetik karena
ukuran populasi yang kecil. Untuk populasi hewan, kehilangan variabilitas genetik karena kawin kerabat (inbreeding) dapat dihindarkan jika laju atau koefisien inbreeding per generasi (F) dapat dijaga di bawah 2 %. Bila F diketahui
maka ukuran populasi efektif (Ne) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
F=

1
2Ne

Dengan demikian, ukuran populasi efektif sebesar 25 akan cukup bila
inbreeding 2% per generasi dapat diterima. Seandainya diambil angka laju
inbreeding sebesar 1% sebagai taksiran konservatif yang dapat diterima pada
hewan maka ukuran populasi minimum menjadi 50. Ukuran populasi efektif
ini umumnya cukup untuk periode pendek (beberapa generasi), sesudah itu
populasi kaptif dapat dilepaskan di alam dan variasi mungkin meningkat. Akan
tetapi, penerapan pendekatan ini dan ukuran populasi efektif yang tertaksir
untuk spesies pohon hutan masih dipertanyakan. Pendekatan matematis
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seperti ini menyederhanakan realitas
biologi yang kompleks. Meskipun
ukuran populasi besarnya sama seperti
yang diperoleh dari pendekatan model
ekologi, pengaruh acak demografi
pada ukuran total yang diperlukan
akan lebih besar karena faktor-faktor
independen dan kehilangan secara
random di dalam populasi. Pendekatan
kedua adalah menaksir ukuran populasi
efektif berdasarkan jumlah yang
diperlukan untuk mempertahankan
potensi evolusi dari populasi.
Telah ditaksir bahwa bila Ne
sebesar 500 individu, suatu populasi
panmiktik
(panmictic population)
yaitu perkawinan terjadi sepenuhnya
random maka kecil kemungkinannya
untuk kehilangan variasi genetik
karena damparan genetik (genetic
drift) dan dapat mempertahankan
variasi yang cukup untuk merespons
tekanan seleksi yang berubah. Dengan
anggapan bahwa nisbah antara jumlah
sensus (N) dan ukuran populasi efektif
(Ne) sebesar 3 atau 4 maka ukuran
populasi minimum menjadi 1.500
atau 2.000 individu. N dan Ne tersebut
keduanya untuk spesies berkawin
silang (outbreeding) dan berumah satu.
Perlu diketahui bahwa Ne biasanya
lebih kecil daripada N.
Pendekatan ketiga didasarkan
pada perhitungan ukuran populasi
yang akan meminimumkan kehilangan

Pada organisme diploid, bila dua alel
pada suatu lokus berasal dari gen
yang sama maka ini disebut identik.
Individu menjadi homosigos pada
lokus tersebut, misalnya AA. Akan
tetapi, homosigos mungkin juga ter
jadi bila masing-masing dari dua alel
tersebut tidak berasal dari gen yang
sama. Misalnya, suatu perkawinan
antara sepupu mungkin menghasil
kan homosigos yang mengandung
gen yang asalnya identik, dan pada
saat yang sama juga menghasilkan
individu homosigos untuk gen dari
asal berbeda. Dua gen yang terakhir
ini dikatakan mirip tetapi tidak iden
tik. Dalam inbreeding, kepedulian kita
adalah pada gen identik, dan proba
bilitas bahwa dua gen dalam suatu
zigot adalah identik merupakan koe
fisien inbreeding (F).
Kita akan lebih mudah meng
ukur koefisien inbreeding bila tingkat
perkawinan antara kerabat dike
tahui. Bila tidak diketahui maka ini
dapat ditaksir berdasarkan ukuran
populasi. Misalnya, andaikan suatu
populasi dengan 50 individu diploid,
yang sama sekali tidak ada yang
memiliki alel yang sama pada lokus
tertentu; jadi ada 100 alel dalam

populasi ini: A1, A2, A3… A100. Andai
kan pula bahwa gamet dari setiap
individu merupakan tipe jantan dan
betina dan menyatu satu sama lain

selama perkawinan. Bila kita mem
batasi perhatian kita pada lokus
tersebut, yaitu A maka ada 100 macam
gamet, 
masing-masing berbeda satu
sama lainnya tetapi identik dengan
gametnya sendiri. Dengan kata lain,
1/100 dari gamet identik dan proba
bilitas untuk mengambil suatu gamet
yang identik dengan yang telah dipi
lih adalah 1/100, atau 1/(2N), di mana
N merupakan jumlah individu diploid.
Menurut definisi di atas, besaran
ini merupakan koefisien inbreeding
untuk satu generasi penyatuan di
antara gamet dalam populasi dengan
ukuran N.
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Pada generasi berikutnya akan
terdapat lagi 2N gamet yang berbeda
yang dihasilkan oleh tetua baru, dan
probabilitas dari inbreeding adalah
juga 1/2N. Di samping gamet yang di
hasilkan oleh individu heterosigos,
beberapa gamet akan berasal dari
individu homosigos identik. Propor
si tambahan dari gamet identik ini
akan meningkatkan kemungkinan ter
bentuknya homosigos identik. Secara
matematik, bila probabilitas dari
homosigos identik yang baru sebe
sar 1/(2N) untuk sebarang generasi
maka probabilitas dari zigot yang
tersisa sebesar 1-(2N), akan memiliki
gen identik dan ini merupakan koe
fisien inbreeding dari generasi sebe
lumnya. Jadi, koefisien inbreeding (F)
dari generasi 2 adalah F2 = (1/2N) +
[1-(1/2N)]F1, di mana F1 adalah koe
fisien inbreeding dari generasi 1.
Perhitungan koefisien inbreeding un
tuk generasi selanjutnya mengikuti
pola yang sama.
F0 = 0
F1 = 1/(2N)
F2 = 1/(2N) + (1 - 1/(2N))F1
F3 = 1/(2N) + (1 - 1/(2N))F2
Fn = 1/(2N) + (1 – 1/(2N))Fn-1

A1A1

aa

aa

A1a

A1a

A1a

A1A1
identik
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A2a

A1A2

A1A2
mirip

A1a
berbeda

alel dengan frekuensi kecil. Para pakar
telah menaksir bahwa dalam spesies
yang diketahui laju inbreeding-nya serta struktur populasinya, ukuran sampel
sebesar 1.000 individu akan memberikan probabilitas kehilangan suatu alel
dengan frekuensi 1% pada suatu lokus
akan di bawah 1%. Bila jumlah lokus
dengan alel langka (rare allele) me
ningkat maka jumlah individu yang
diperlukan untuk meminimumkan kehilangan alel tersebut akan meningkat
pula.
Ukuran yang disebutkan di atas
didasarkan pada ukuran populasi mini
mum yang diperlukan untuk fleksibilitas evolusi dan kelangsungan hidup.
Akan tetapi, ukuran populasi minimum merupakan konsep probabilitik
dan bukan jumlah yang tetap dan dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor biologi,
lingkungan, dan genetik. Probabilitas
kepunahan suatu populasi tergantung
tidak hanya pada sejarah evolusi spesies
yang lampau dan strutur genetik yang
sekarang, tetapi juga pada demografi
dan keacakan lingkungan. Dengan
demikian, ukuran populasi minimum
akan berbeda di antara spesies dan di
antara habitat untuk spesies yang sama.
Meskipun banyak literatur yang
mengulas mengenai konservvasi populasi tertentu, konservasi in situ pada
kenyataannya mempreservasi seluruh komunitas. Jumlah populasi dan

spesies yang memerlukan perlindungan di alam sedemikian besar sehingga
tidak praktis untuk merancang program konservasi in situ berdasarkan pada
spesies secara individu dan populasinya.
Di area di mana beberapa spesies dikonservasi secara berbarengan dalam
suatu kawasan perlindungan (reserve), timbul masalah untuk menjamin bahwa
jumlah dan distribusi populasi yang mengandung spesies ini mencukupi untuk
menjaga diversitas genetik pada reserve tungal maupun ganda. Tanpa adanya
informasi mengenai distribusi variasi genetik maka akan sulit untuk memperkirakan jumlah dan distribusi populasi pada satu reserve atau lebih, yang
mungkin diperlukan untuk menjaga variabilitas genetik. Informasi mengenai
tingkat migrasi spesies juga masih sedikit. Beberapa spesies tingkat migrasi
mungkin mendekati nol, sedangkan yang lain mungkin besar. Kemampuan
kawasan perlindungan untuk menjaga dinamika evolusi di dalamnya memiliki
dampak yang signifikan pada migrasi.
Oleh karena pohon hutan umumnya memperlihatkan variasi antara
populasi, beberapa reserve kecil tersebar pada area geografis yang luas mungkin
dapat mengonsevasi diversitas genetik total lebih efektif daripada kawasan
perlindungan tunggal berukuran besar. Secara teori dan demi kemudahan
pelaksanannya, viabilitas populasi tunggal dapat dipertahankan dengan ukuran
populasi efektif sebesar 50 sampai 100 individu reproduktif, dan bila mungkin
mengandung beberapa ribu pada paling tidak 50 kawasan perlindungan.
Untuk kebanyakan spesies pohon
hutan areal dengan 50 sampai 100
individu mungkin terlalu kecil untuk
menjaga integritas interaksi mutualistik, dan menghindarkan ketidakstabilan karena peristiwa random.
Populasi yang lebih besar diperlukan
dan dipertahankan atau metode harus
dikembangkan untuk meningkatkan
migrasi benih dan tepung sari, seperti
penanaman atau membuat koridor untuk penyebaran benih dan tepung sari.

Spesies pohon tropis mungkin memer
lukan reserve yang lebih besar
Banyak bukti yang menunjuk
kan bahwa spesies pohon tropis,
termasuk spesies hutan hujan tro
pis berkawin silang. Akan tetapi,
kerapatan populasi dari pohon yang
berukuran besar, yang merupakan
sumber daya genetik yang penting,
umumnya sangat rendah (1 sampai
beberapa pohon per ha). Seandain
ya spesies ini terdistribusi merata
(banyak yang tidak), area seluas
20 km2 akan diperlukan untuk men
cakup 2.000 individu. Untuk spesies
yang paling jarang di Asia Tenggara
Asthon (1981) menaksir kebutuhan
area seluas 200 km2 untuk mencakup
200 individu.
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Dengan demikian, sistem reserve yang dipandang cukup untuk suatu spesies
mungin kurang bagi yang lain.
Untuk menentukan kecukupan dari sistem kawasan perlindungan,
strategi inventarisasi dapat dipergunakan. Jumlah kelompok spesies tertentu,
tipe penutupan, atau spesies kunci dapat diinventarisasi, dipetakan, dan area
yang diperlukan untuk kecukupan sampling alel kemudian dapat ditentukan.
Banyak area untuk konservasi biodiversitas memiliki luas di bawah ukuran
minimum yang ditaksir di atas untuk satu spesies pada area yang bersambung
an. Kebanyakan spesies tidak terdistribusi merata, dan variasi temporal dalam
area reserve mungkin juga ada. Dengan demikian, sangat logis untuk mempertimbangkan area minimum yang diperlukan untuk menjaga populasi yang
viabel dalam satu atau beberapa reserve. Tambahan lagi, spesies yang jarang
mungkin kenyataannya tidak jarang di tempat lain. Reserve ganda mungkin
mengonservasi lebih banyak spesies jarang daripada reserve tunggal. Meskipun
demikian, ukuran reserve harus sangat luas untuk beberapa spesies.

2. Konservasi Ex situ
Konservasi ex situ merupakan metode konservasi yang mengonservasi spesies
di luar distribusi alami dari populasi tetuanya. Konservasi ini merupakan proses
melindungi spesies tumbuhan dan hewan (langka) dengan mengambilnya dari
habitat yang tidak aman atau terancam, dan menempatkannya atau bagiannya
di bawah perlindungan manusia. Kebun botani (raya), arboretum, kebun
binatang dan aquarium merupakan metode konservasi ex situ konvensional.
Fasilitas ini menyediakan bukan hanya tempat terlindung dari spesimen
spesies langka, tetapi juga memiliki nilai pendidikan. Fasilitas ini memberikan
informasi bagi masyarakat mengenai status ancaman pada spesies langka dan
faktor-faktor yang menimbulkan ancaman dan membahayakan kehidupan
spesies.
Untuk tumbuhan, metode konservasi ini mungkin menggunakan material reproduktif dari individu atau tegakan yang terletak di luar tapak populasi tetuanya. Metode dan material ex situ mencakup bank gen untuk benih
atau tepung sari, bank klon, arboretum, dan populasi pemuliaan. Penyimpanan
benih, metode konservasi ex situ yang lain, merupakan penyimpanan benih
pada lingkungan yang terkendali. Dengan pengendalian temperatur dan
kondisi kelembapan, benih beberapa spesies yang disimpan akan tetap v iabel
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(mampu hidup) untuk beberapa dekade. Teknik ini merupakan konservasi
yang utama pada tanaman pertanian dan mulai dipergunakan untuk spesies
pohon hutan.
Bank gen, bank klon, dan arboretum merupakan bentuk konservasi statis,
yaitu konservasi yang menghindarkan sejauh mungkin perubahan genetik.
Konservasi statik memiliki ciri berikut.
a.

Genotipe merupakan target untuk konservasi.

c.

Intervensi manusia diperlukan untuk menghindarkan proses genetik
berlangsung selama konservasi.

b.

Efek seleksi alam dan proses genetik sangat terbatas.

Kultur jaringan juga memiliki potensi untuk dipergunakan sebagai
metode konservasi yang baik. Teknik-teknik ini meliputi perbanyakan mikro
(meristem, embrio, dan lain-lain). Ini merupakan teknik yang mahal, tetapi
bila penyimpanan kriogentik (cryogenic storage) dikembangkan maka teknik
ini merupakan metode konservasi yang terjamin. Penyimpanan kriogenik
merupakan preservasi bahan biologis dalam cairan nitrogen pada suhu 150oC
– 196oC. Hewan langka juga dapat dikonservasi melalui bank gen, dengan
kriogenik untuk menyimpan sperma, telur. atau embrio.
Bentuk yang paling umum untuk konservasi ex situ untuk pohon adalah
tegakan hidup. Tegakan seperti ini sering kali bermula dari koleksi sumber
benih dan dipelihara untuk pengamatan. Ukuran tegakan mungkin berkisar
dari spesimen dalam kebun botani (raya) dan arboretum, sampai dengan
beberapa pohon ornamental pada plot-plot kecil, atau plot-plot yang lebih
besar untuk pohon.
Tegakan hidup yang cukup luas untuk tujuan konservasi misalnya apa
yang dinamakan tegakan konservasi. Ini merupakan konservasi yang bersifat
evolusioner dan berlawanan dengan konservasi statik dalam arti memiliki tujuan
mendukung perubahan genetik sejauh hal ini berkontribusi pada adaptasi yan
berkelanjutan. Konservasi evolusioner ini memiliki ciri berikut; pohon-pohon
bereproduksi melalui benih dari satu generasi ke generasi berikutnya; gen akan
terkonservasi tetapi genotipe tidak, karena rekombinasi gen akan terjadi pada
setiap generasi. Intervensi manusia bila ada, dirancang untuk memfasilitasi
proses genetik yang moderat daripada menghindarkannya.Variasi genetik di
antara populasi dari lingkungan yang berbeda secara umum dipertahankan.
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Ada beberapa kelemahan konservasi ex situ. Konservasi ex situ ini sesungguhnya sangat bermanfaat unutk melindungi biodiversitas, tetapi jauh dari
cukup untuk menyelamatkan spesies dari kepunahan. Metode ini digunakan
sebagai cara terakhir atau sebagai suplemen terhadap konservasi in situ karena
tidak dapat menciptakan kembali habitat secara keseluruhan: seluruh varisi
genetik dari suatu spesies, pasangan simbiotiknya, atau elemen-elemennya,
yang dalam jangka panjang mungkin membantu suatu spesies beradaptasi
pada lingkungan yang berubah. Sebaliknya, konservasi ex situ menghilangkan
spesies dari konteks ekologi alaminya, melindunginya di bawah kondisi semiterisolasi di mana evolusi alami dan proses adaptasi dihentikan sementara,
atau dirubah dengan mengintroduksi spesimen pada habitat yang tidak alami.
Dalam hal metode penyimpanan kriogenik, proses-proses adaptasi spesimen
yang dipreservasi membeku keseluruhannya. Kelemahannya adalah bila spe
simen ini dilepaskan ke alam, spesies mungkin kekurangan adaptasi genetik
dan mutasi yang akan memungkinkannya untuk bertahan dalam habitat alami
yang selalu berubah.
Di samping itu, teknik-teknik konservasi ex situ sering kali mahal, de
ngan penyimpanan kriogenik yang secara ekonomis tidak layak pada kebanyakan spesies. Bank benih tidak efektif untuk tumbuhan tertentu yang memiliki benih rekalsitran yang tidak tetap viabel dalam jangka lama. Hama dan
penyakit tertentu di mana spesies yang dikonservasi tidak memiliki daya tahan
terhadapnya mungkin juga dapat merusakannya pada pertanaman ex situ dan
hewan hidup dalam penangkaran ex situ. Faktor-faktor ini dikombinasikan
dengan lingkingan yang spesifik yang diperlukan oleh banyak spesies, beberapa di antaranya tidak mungkin diciptakan kembali, membuat konservasi ex
situ tidak mungkin dilakukan untuk banyak flora dan fauna langka di dunia.
Akan tetapi, bila suatu spesies benar-benar akan punah, konservasi ex situ
menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Lebih baik mempreservasi suatu
spesies daripada membiarkan punah seluruhnya.
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