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1. Critchfield memilahkan iklim tropika menjadi lima ragam: (1) tropika hujan, (2) 

tropika monsun, (3) tropika basah-kering, (4) tropika setengah ringkai (semi-arid), dan 

(5) tropika ringkai (Longman & Jenik, 1978). Ragam pertama dan kedua mempunyai 

curah hujan tahunan yang tidak berbeda banyak, yaitu di atas 2000 atau 3000 mm. 

Akan tetapi curah hujan iklim tropika hujan teragihkan kurang lebih merata sepanjang 

tahun, sedang setahun iklim tropika monsun terbagi menjadi dua musim dengan curah 

hujan dan kelembaban tidak sama. 

2. Hutan tropika merupakan vegetasi zonal iklim tropikal hujan dan tropika monsun. 

Vegetasi klimaks iklim tropika hujan ialah hutan ombrofil tropika (hutan hujan tulen 

yang hampir semua pohonnya bersifat kekal-hijau). Vegetasi klimaks iklim tropika 

monsun ialah hutan kekal – hijau bermusim atau hutan setengah meranggas (semi- 

deciduous). Vegetasi klimaks iklim tropika basah-kering ialah sabana. 

3. Bagian besar Asia Tenggara beriklim tropika hujan dan bagian selebihnya beriklim 

tropika monsun. Secara umum Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya beriklim tropika 

hujan. Jawa, Sulawesi, Bali, NTB, Maluku dan bagian barat NTT beriklim tropika 

monsun. Bagian besar NTT bagian timur dan Timor-Timur beriklim tropika basah-

kering. Jadi, kecuali ujung timur NTT dan Timor-Timur, vegetasi zonal Indonesia ialah 

hutan tropika.  

4. Suatu kenyataan yang berlawanan dengan pendapat umum ialah bahwa hutan tropika 

tidaklah tetap sejak semula sampai sekarang. Hutan tropika yang kita lihat sekarang 

adalah hasil perubahan pada masa lampau yang diimbas oleh kegiatan manusia dan 

perilaku alam. Perrubahan iklim dan bentang lahan pada masa lampau menentukan 

keadaan hutan tropika pada masa kini. Pluvial basah dan interpluvial setengah ringkai 

yang silih berganti selama kala pleistosen telah mendatangkan perubahan besar pada 

                                                            
1 Sumbangan pemikiran pada Seminar Sehari tentang Pengembangan Strategi Penyelamatan Hutan Tropika 
di Indonesia. PPLH-UGM dan KMN KLH. 24 Maret 1990. 
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agihan dan komposisi hutan tropika. Pembentukan gunungdan peristiwa alam berkala 

berupa kegiatan vulkan, gempa bumi, penenggelaman dan penyembulan daratan 

terhadap muka air laut, perubahan pola kepulauan, angin topan, perubahan alur sungai, 

longsoran lahan, dan perubahan yang terpicu oleh kebakaran, merupakan faktor-faktor 

penting yang mempengaruhi spesiasi dan keragaman spesies di kawasan tropika. 

Perubahan lengkungan berpengaruh atas evolusi biota baru dan migrasi serta agihan 

tumbuhan dan hewan masa kini (Longman & Jenik, 1978; Lugo, 1988). 

5. Hutan yang rusak akibat peradaban manusia masa lampau terbukti dapat memugar diri 

setelah peradaban itu surut atau setelah penduduk bermigrasi ke luar daerah yang 

lampau padat. Kesanggupan hutan memugar diri terbukti di Amerika Tengah dan 

Selatan setelah surutnya peradaban suku bangsu Indian Inca, Maya dan Aztec, serta di 

Karibia, El Salvador dan Afrika setelah penduduk meninggalkan yang lampau padat. 

Pemugaran diri ini berlangsung lewat proses suksesi alamiah. Akan tetapi hasil 

pemugaran tidak sama dengan yang ada semula. Komposisi spesies dan fisiognomi 

berubah. Sampai sekarang belum dapat diungkapkan apakah ekosistem di lahan-lahan 

yang terpugar berharkat lebih rendah daripada ekosistem yang digantinya menurut 

peranan biokimia dan biotik dalam bentanglahan (Lugo, 1988). 

6. Pengurangan penutupan hutan di kawasan tropika pada umumnya dianggap merugikan 

atas produkivitas jangka panjang sumberdaya lahan. Akan tetapi tidak semua 

konservasi hutan bersifat negatif. Beberapa kejadian justru dapat menghasilkan 

penggunaan lahan yang terlanjutkan, yang memberikan maslahat kepada kelangsungan 

hidup manusia. Misalnya, pemapanan agroekosistem di tanah-tanah subur dengan 

iklim basah dan potensi menghasilkan pangan secara terlanjjutkan harus dipandang 

sebagai suatu konversi penggunaan lahan yang bermaslahat. Dalam menilai baik buruk 

konservasi hutan tropika menjadi bentuk penggunaan lahan lain, disamping 

memperhitungkan kepentingan ekologi dan mempertimbangkan keuntungan ekonomi 

dan mempertimbangkan maslahat sosial.  

7. Ungkapan “ strategi penyelamatan hutan tropika “ perlu ditelaah lebih lanjut. Strategi 

menyiratkan tujuan jangka panjang karena strategi ialah ilmu dan keterampilan 

merencanakan, mengarahkan dan mengelola kegiatan kerja. Maka dari itu untuk dapat 

menyusun strategi yang benar diperlukan persepsi serbacakup (comprehensive) dan 
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konsep yang matang. Persepsi dan konsep tadi berkenaan dengan pemahaman makna 

“penyelamatan hutan tropika”. Pertanyaan yang timbul ialah “penyelamatan untuk 

apa”? Maksud penyelamatan dapat bernada ilmiah (wawasan warisan), ekologi 

(wawasan lingkungan), produksi (wawasan ekonomi), atau latah. Apa pun nadanya, 

satu hal yang tidak boleh dilanggar, yaitu upaya penyelamatan jangan 

sampaimendatangkan antagonisme dengan bentuk penggunaan lahan lain dan tidak 

sampai membatasi alternatif tata ruang di bawah batas kewajaran. Perlu diingat bahwa 

ciri pembangunan ialah progresivitas proses menuju ke pelonggaran peluang memilih 

bentuk penggunaan lahan berdasarkan asas maslahat komparatif. 

8. Untuk maksud penyelamatan masing-masing diperlukan persiapan-pesiapan sebagai 

berikut: 

8.1.Maksud ilmiah: 

 Inventarisasi spesiasi, keragaman spesies dan fisiognomi hutan tropika yang ada 

di Indonesia. Hasil inventarisasi digunakan untuk menetapkan daerah-daerah 

preservasi, kalau masih ada, atau daerah-daerah rehabilitasi kalau memerlukan 

melengkapi keragaman cagar alam hayati. Kalau ada labih daripada satu daerah 

yang dapat dipilih, pilihan hendaknya dijatuhkan pada daerah yang tidak akan 

menimbulkan inkompatibilitas dengan fungsi lahan di daerah sekitarnya. Cagar 

alam merupakan laboratorium lapangan, sumber plasma nutfah dan museum 

sejarah alam. Maka cagar alam sejenis tidak perlu ada di mana-mana, cukup di 

satu daerah saja yang benar-benar mewakili. 

     8.2. Maksud ekologi: 

 Mengenali peranan geokimia dan biotik hutan tropika di tiap bentanglahan.  Hutan 

tropika dipertahankan atau dipugar kalau peranan biokimia dan biotik di 

bentanglahan bersangkutan diperlukan dilihat dari segi dayakerjanya atas 

atmosfer, pedosfer, hidrosfer, dan/atau biosfer. Dayakerjanya atas atmosfer 

berkenaan dengan neraca CO2, pelepasan N2O, kelembaban, suhu dan angin. CO2 

dan N2O adalah gas-gas rumah kaca. Kira-kira 90% dari semua N2O terjadi secara 

biogen dan salah satu sumbernya ialah hutan tropika. Disamping berdayakerja 

atas neraca radiatif atmosfer, N2O berdampak penting atas banyak reaksi 
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fotokimia atmosfer. CO2 hanya berdayakerja atas neraca radiatif atmosfer karena 

secara kimiawi bersifat lembam (inert). Kalau hanya sumber biotuk yang 

diperhatikan maka iuran nisbi CO2 dan N2O kepada pemanasan global ialah 5 : 1 

(Van Breemen, 1989). Hutan yang sedang bertumbuh aktif berdayakerja atas 

neraca karbon atmosfer dengan jalan menyingkirkan kelebihan CO2 dari atmosfer 

secara fotosintesis dan menyimpan karbon dalam biomassa. Dengan demikian 

hutan yang sedang bertumbuh aktif dapat meredakan atau menunda pelonggokan 

CO2 dalam atmosfer. Akan tetapi hutan yang telah balig (mature), yang jumlah 

pertumbuhan bersihnya dapat dikatakan nihil (pembentukan dan perombakan 

seimbang), tidak berdaya menanggulangi kelebihan CO2 (Sedjo, 1989). Ini berarti 

bahwa hutan tropika hanya berguna melawan pemanasan global karena CO2 kalau 

secara berkala diremajakan. Dayakerja hutan tropika atas pedosfer berkenaan 

dengan perimbangan proses progresif dan regresif, penghadangan hujan dan 

peningkatan evapotranspirasi yang mengubah regim lengas tanah, dan dampak 

yang diekspor. Dayakerjanya atas hidrosfer berkenaan dengan neraca air, mutu air 

dan dampak yang diekspor. Dayakerja atas biosfer berkenaan dengan hutan 

sebagai sumber tumbuhan dan hewan yang menyebar ke daerah-daerah 

sekitarnya, baik yang berguna (misalnya insekta penyerbuk) maupun yang 

merugikan (misalnya gulma dan babi hutan). 

      8.3. Maksud produksi : 

               Inventarisasi produktivitas mengenai tiap hasil yang ingin dipungut. Hutan 

tropika dipertahankan atau dipugar kalau ada hasil yang bernilai komersial tinggi 

yang tidak dapat dihasilkan dengan hutan tanaman. Kalau hasilnya yang 

terpenting dapat diperoleh dengan hutan tanaman maka tidak ada alasan untuk 

mempertahankan hutan tropika. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan maslahat 

komparatif konversi hutan tropika menjadi hutan tanaman atau perkebunan. 

9. Sehubungan dengan pemugaran (rehabilitation) hutan tropika muncul pertanyaan “ke 

arah mana pemugaran itu akan dijalankan “? Telah dikemukaakan terdahulu bahwa 

ekosistem hutan tropika balig yang ada kini merupakan hasil intervensi manusia 

dan/atau usikan alamiah berkala masa lampau. Tidak ada orang yang tahu pasti 

bagaimana struktur hutan tropika yang asli pada masa lampau sebelum ada intervensi 
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manusia dan/atau pada masa selang usikan alamiah. Juga tidak ada orang yang tahu 

pasti tentang komposisi spesies yang didambakan untuk pemugaran hutan tropika. 

Barangkali arah pemugaran yang lebih penting ialah keterlanjutan fungsi hutan tropika 

menurut salah satu atau lebih maksud penyelamatan tersebut dalam butir 8 daripada 

mengembalikan komposisi spesies seperti semula. Apabila arahnya ekologi, keragaman 

spesies yang harus diusakan. Dengan demikian pemugaran dengan arah produksi dan 

ekologi menjadi mirip dengan pembuatan hutan tanaman. Dalam hal pemugaran cagar 

alam diterapkan pengelolaan suksesi dengan melibatkan teknologi yang dapat 

mempercepat laju suksesi, termasuk pemupukan dan pemacuan kehidupan biologi 

tanah. 

10. Sistem pemugaran hutan tropika perlu disesuaikan dengan tingkat kerusakan lahan. 

Kerusakan lahan dapat dibedakan menurut tingkat kemunduran manfaatnya sebagai 

berikut : (1) “disturbed” (devastated), yaitu lahan masih mempunyai harkat sisa yang 

dapat dimanfaatkan secara terbatas; pembenahannya dapat dikerjakan samnil 

memanfaatkan lahan, (2) “derelict” (damaged), yaitu lahan yang harkatnya sudah 

merosot sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan tanpa terlebih dulu diadakan beberapa 

pembenahan, dan (3) “ spoiled” (degraded), yaitu lahan yang harkatnya sudah hilang 

sehingga perlu dipugar secara tuntas; lahan harus diistirahatkan selama beberapa tahun 

(Bradshaw & Chadwick, 1980; Lugo, 1988). 

11. Teladan terbaik untuk pemugaran ekosistem tropika ialah pertanian subsisten. Polanya 

dapat berbeda dari daerah ke daerah, namun ada satu tindakan yang sama, yaitu 

memanipulasi suksesi. Dengan tindakan demikian maka selama bebeerapa puluh tahun 

monokultur, polikultur dan bero dalam bentuk hutan alamiah dan binaan menempati 

tapak yang sama tanpa menimbulkan degradasi keadaan tanah. Memapankan 

agroekosistem berspesies ganda dapat meniru suksesi alamiah dan bersamaan dengan 

itu memberikan hasil untuk konsumsi orang (Lugo, 1988). 

12. Lugo (1988) mengajukan pokok-pokok strategi rehabilitasi hutan tropika. Bebeerapa 

butir yang penting dikutip di sini : 

a. Pertahankan kelenturan dalam penghampiran rehabilitasi dan hindari memberikan 

batasan khusus pada sasaran akhir rehabilitasi 
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b. Waspadalah mengenai keadaan lingkungan 

c. Maksimumkan penutupan vegetasi dan pugarlah penutupan pohon secepatnya  

d. Manipulasikan vegetasi yang ada sebelum mencoba-coba menanam sulihannya 

(substitute) 

e. Gunakan masa bero untuk menjalankan bagian terbesar kegiatan rehabilitasi hutan  

f. Sadarlah bahwa strategi pendauran hara dapat kiranya berubah sepanjang 

perjalanan rehabilitasi dari pembatasan P menjadi pembatasan N 

g. Pertahankan tanah atasan tetap lembab, sejuk dan diteduhi 

h. Gandengkan ekosistem hutan dengan ekosistem yang dapat memberikan 

kompensasi kepada ekosistem hutan untuk mempercepat rehabilitasi; misalnya 

menggunakan limbah domestik cair dari kota sebagai air irigasi untuk mempercepat 

pertumbuhan pohon 

i. Kembangkan campuran-campuran spesies berdasarkan kesanggupan mereka 

membuat gabungan ekologi dan membentuk kelompok spesoes ekologi (ecological 

species groups); semua spesies dalam suatu kelompok ekologi memperlihatkan 

perilaku ekologi yang mirip, berarti mereka memperlihatkan kemiripan nasabah 

dengan fakto-faktor tapak yang lebih penting (Mueller-Dombois & Ellenberg, 

1974) 

j. Maksimumkan kemajemukan ekosistem untuk mengoptimumkan penggunaan 

sumberdaya tapak dan meminimumkan risiko  

k. Ciptakan inti kegiatan biotik sebagai pusat perambatan proses rehabilitasi di bawah 

pengaruh pelaku-pelaku biotik  

13. Keputusan menyelamatkan hutan tropika harus berpegang pada semua matra 

pengelolaan hutan. Ini berarti bahwa hutan untuk rakyat menjadi salh satu matra 

penting. Pandangan yang terpiuh (distorted) terhadap hakekat hutan dan ketiadaan 

peran serta masarakat dalam mengelola hutan telah memunculkan antagonisme tajam 

antara masarakat dan pejabat-pejabat kehutanan. Jangan sampai terjadi bahwa dengan 
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dalih penyelamatan hutan, tanah dan air, serta pengembangan wanatani (agroforestry) 

dan hutan masarakat (social forestry) lahan pertanian subur dibelokkan dari penghasil 

pangan menjadi penghasil kayu. Hanya dengan daya terorganisasi dari masarakat 

setempat hutan dapat diselamatkan secara efektif. Pembagian hutan menjadi dua 

golongan, yaitu hutan lindung dan hutan produksi, tidak dapat dipertahankan karena ini 

merupakan dikotomi buatan. Yang benar menurut hakekat hutan ialah pembagian 

menjadi tiga golongan, yautu : (1) hutan untuk konservasi tanah dan air, (2) hutan 

untuk memenuhi kebutuhan masarakat pedesaan akan biomassa primer, dan (3) hutan 

untuk memasok kayu industri dan komersial (Shiva, dkk., 1985). 
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