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Pengantar

Hutan Aceh merupakan benteng terakhir bagi satwa
liar di pulau Sumatera, kebijakan Moratorium Logging
Pemerintah Aceh telah berjalan selama hampir satu
dekade, kebijakan tersebut  adalah benteng besar
penghambat laju deforestrasi dan usaha perlindungan bagi
satwa liar di Aceh.

Beda pemerintah, beda pula kebijakannya, saat ini
Visi Hijau Pemerintah Aceh terdahulu dibubarkan. Di
tahun 2013 hutan Aceh akan diubah fungsinya dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh. Revisi
RTRW Aceh ini akan membuka area hutan untuk
dikonversi menjadi perkebunan monokultur dan tambang.
Hal ini merupakan konsekuensi politis dari revisi RTRW
Aceh, setidaknya ada dua persoalan. Pertama, konversi
hutan yang tadinya ilegal menjadi dilegalkan. Kedua,
ekspansi industri kayu, perkebunan dan tambang di hutan
alam Aceh. Dengan demikian maka keberlangsungan
satwa liar di Aceh patut dikhawatirkan.

Kini, keseluruhan hutan di Sumatera tak luput dari
degradasi. Sulit menahan laju deforestrasi, begitu juga di
Aceh yang kini masih memiliki hutan luas, juga menjadi
incaran global, cepat atau lambat ekonomi global
mendesak hutan di Aceh dan akan segera terjadi. Ini
sebenarnya saling berhubungan. Seperti diketahui, negara
maju seperti di Eropa, Amerika dan Asia,  membutuhkan
sumber  daya besar, baik pangan dan energi,  penggunaan
lahan skala besar untuk minyak sawit, minyak bumi, batu
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bara dan mendorong pembukaan lahan  hutan secara
massal.

Hutan di Aceh merupakan terbaik diantara yang
terburuk di pulau Sumatera, maksudnya secara
keseluruhan hutan di Sumatera telah terdegradasi, sisanya
di Aceh yang masih lumayan. Hutan di Provinsi Aceh
masih memiliki keragaman hayati tertinggi di Pulau
Sumatera, setidaknya di Aceh masih terdapat  empat jenis
mamalia besar seperti  Gajah (Elephas maximus
sumatranus), Badak (Dicerorhinus sumatrensis), Harimau
(Panthera trigis sumatrensis) dan Orangutan Sumatra
(Pongo abelii).

Ilustrasi di atas adalah sebuah pengantar betapa
kompleknya mengelola spesies kunci di Aceh. Buku ini
mencoba menganalisa dinamisasi pengelolaan satwa liar
di Aceh dan menawarkan beberapa model pengelolaan
konservasi.

Penulis mencoba bercerita tentang  kejadian
pengelolaan satwa liar dan masalah kehutanan,
memaparkan ide dan refleksi serta solusi dari situasi
pengelolaaan satwa liar di Aceh, sekaligus mengupas
realitas kehutanan dan lingkungan lainnya.

Semua tulisan di buku ini adalah kompilasi tulisan
yang saya ambil kembali dari berbagai media seperti surat
kabar, majalah, bulletin, blog, juga tulisan saya yang
belum terpublish. Masa penulisan dimulai sejak tahun
2005 hingga 2013, banyak ide dan pikiran yang perlu
diperbaiki dalam tulisan ini baik secara penulisan maupun
gagasan disebabkan oleh kreatifitas ide dan perubahan
pikiran pasca penulisan. Akhir kata, saya gembira jika ada
yang memberi masukan dan kritikan agar buku ini
menjadi lebih baik

Selamat membaca…
Azhar
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PROLOG

Adhi Rachmat Hariyadi
Praktisi Konservasi Badak Indonesia,

Konsultan Biodiversity & Natural Resource
Management

Hatfield Indonesia - Bogor

Saya mengenal Azhar dari berbagai pertemuan
khususnya mengenai Badak Jawa, Badak Sumatra, serta
berbagai spesies penting yang ada di Aceh.  Kami sering
berdiskusi mengenai metode dan pendekatan survey
Badak serta biodiversity hutan Sumatera dan beberapa kali
pernah terlibat langsung bersamanya dalam pelaksanaan
survey Badak Sumatra di Aceh dan Lampung

Semangat Azhar dalam menyelamatkan spesies selalu
tertuang dalam tulisannya yang sering distribusikan
melalui email internal WWF Indonesia dan juga melalui
email dalam beberapa mailing list. Berdasarkan
pengamatan saya, berbagai tulisannya terfokus kepada
spesies kunci di Aceh seperti Harimau, Gajah, Orangutan
dan Badak Sumatra. Oleh karenanya saya menyambut
baik lahirnya buku ini sebagai dokumentasi dari wawasan,
aspirasi, dan semangat Azhar.

Buku ini merupakan suatu kompilasi dari banyak
artikel yang ditulisnya dan ditambah beberapa tulisan
yang belum pernah dipublikasi. Buku ini diharapkan dapat
menjadi tulisan yang gampang dicerna dengan opini
pendek dan pembahasan kritis,  namun berkisaran luas
dari persoalan konservasi species kunci di Aceh dan
Sumatera.

Opini-opini tersebut memberi penekanan mengenai
persoalan species kunci yang selalu dirundung masalah
dan kerap mengundang polemik akibat adanya orang yang
tak sependapat dengan apa yang diuraikan. Tanpa tendensi
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apapun, tulisan Azhar memberikan apresiasi serius
terhadap apa yang dipercayainya. Unik, dan juga kritis,
serta menyuguhkan beberapa solusi pengelolaan.

Tulisan ini merupakan angin segar saat diperlukan
penulis kreatif bidang satwa liar di Indonesia untuk
memperkaya ilmu konservasi spesies kunci Sumatera. Ini
merupakan hal yang penting untuk menginspirasi penulis-
penulis muda lainnya untuk terus berkiprah di bidang
satwa liar di Indonesia. Penulisan buku tidak mutlak perlu
berbasis ilmiah, akan tetapi opini masyarakat dapat
dibangun dari tulisan-tulisan popular dari pengalaman
pegiat konservasi. Saya mengharapkan buku ini dapat
menjadi dasar pemikiran untuk kampanye species kunci di
Sumatera.

Bagi saya, buku ini merupakan wujud kepedulian,
usaha dalam menyelamatkan species kunci Sumatera yang
saat ini keadaan populasinya sangat kritis. Tanpa usaha
penyelamatan secara serius kemungkinan akan punah,
oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi buah
pemikiran dalam menyelamatkan species kunci di alam
liar Sumatera.

Beberapa hal yang menjadi keunikan bagi saya antara
lain adalah tulisan yang membahas tentang Hiu, Penyu
dan burung, buku ini menggugah dan menyenangkan saya
sebagai seorang pakar lingkungan untuk membacanya.
Namun saya kira lebih dari itu, buku ini juga  merupakan
sumbangan yang baik untuk konsumsi publik yang kurang
peduli untuk menjadi sadar tentang persoalan satwa liar
Indonesia.

Pada akhirnya buku ini juga dapat memberi warna
pada pengelolaan species kunci di Aceh juga daerah lain
di pulau Sumatera, saya selaku praktisi lingkungan hidup,
menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas
penulisan yang dikemas dalam bentuk saran kritis dan
solusi bagi pengelolan spesies kunci yang lebih baik di
Sumatera. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, 4 April 2013


