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Ringkasan Eksekutif
Kita hidup dalam masa Anthropocene, sebuah 

masa yang dicirikan dengan hilangnya 
keanekaragaman hayati dan spesies yang belum 
pernah terjadi sebelumnya selama 65 juta tahun 
terakir. Peningkatan populasi manusia mengubah 
pola sosial dan komersial; ketidaksetaraan ekono-
mi mendorong konsumsi sumber daya alam  yang 
tidak dapat diperbarui, kelangkaan air dan 
makanan, ketidaksuburan tanah, perubahan 
iklim, serta kerusakan ekosistem.

Dalam perekonomian global saat ini, komodi-
tas yang kita konsumsi—baik makanan, bahan 
bakar, pepohonan, atau masukan industrial—sen-
antiasa ditanam, dipanen, dan diekstraksi dari 
negara-negara berkembang tanpa memedulikan 
pasar final mereka. Ekosistem tropis menopang 
sebagian besar keanekaragaman hayati Bumi, 
memberikan produk serta layanan alami yang tak 
terhingga, serta memainkan peran vital dalam 
mengatur iklim dan siklus karbon dan hidrologi. 
Pertanian industrial yang mengganggu lingkun-
gan disertai perluasan infrastruktur, polusi yang 
memburuk, dan kehadiran manusia yang terus 
meningkat membuat kelangsungan ekosistem 
tersebut dan banyak spesies di dalamnya semakin 
terancam.

Spesies yang paling terancam antara lain ada-
lah kera besar dan siamang. Mereka menderita 
kerusakan habitat yang disebabkan oleh perkem-
bangan ekonomi maupun kemiskinan lokal. 
Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang 
dampak dari pertanian industrial terhadap kera, 
Kondisi Kehidupan Kera: Pertanian Industrial 
dan Pelestarian Kera bertujuan untuk membekali 
pihak-pihak dalam pemerintahan, industri, 
masyarakat sipil, serta sektor pengembangan dan 
pelestarian untuk meletakkan pembangunan 
sosial dan ekonomi dalam posisi yang lebih ramah 
alam.

Untuk melakukan hal tersebut, jilid ini—yang 
merupakan bagian kedua dari seluruh seri—
menampilkan analisis yang cermat dan original 
mengenai isu pelestarian kera serta statistik leng-
kap terbaru tentang status dan keselamatan kera. 
Buku ini mengamati dampak langsung dan tidak 
langsung dari pelanggaran pertanian industrial 
terhadap habitat kera. Meski begitu, buku ini tidak 
mengambinghitamkan pertanian, tetapi menya-
dari bahwa sektor pertanian sangat vital dalam 
memproduksi makanan dan bahan bakar yang 

kita butuhkan, serta memiliki potensi untuk men-
gurangi kemiskinan di berbagai negara dan 
wilayah miskin di dunia. Dengan mengidentifi-
kasi cara untuk meminimalkan dan mengenda-
likan kerusakan yang ditimbulkan pertanian, 
buku ini ikut mencari solusi agar pembangunan 
sosial-ekonomi dapat dilakukan sambil tetap 
melestarikan alam.

Pertanian memiliki dampak langsung dan 
tidak langsung terhadap habitat kera. Hutan men-
galami kerusakan akibat konversi lahan untuk 
pertanian. Proses ini mencabut kera-kera dari 
rumah, kawanan, dan makanan mereka, serta 
akses terhadap kelompok dan individu lain yang 
dibutuhkan dalam perkembangbiakan. Dapat 
diprediksi, dengan meningkatnya interaksi kera-
manusia ketika kera melintasi kebun dan mema-
kan tanaman, risiko penularan penyakit antara 
manusia dan kera juga ikut meningkat. Pada saat 
yang sama, perburuan ilegal, pembunuhan, dan 
penangkapan kera meningkat karena orang-
orang menganggap kera sebagai “hama”, mencari 
daging buruan, atau terlibat dalam perdagangan 
hewan peliharaan ilegal.

Dampak dari pertanian industrial bervariasi 
di antara berbagai spesies. Siamang, yang hidup 
berdasarkan teritori dan hampir sepenuhnya 
arboreal, mungkin adalah spesies yang paling ter-
pengaruh oleh pertanian industrial. Kera-kera 
lain, yang dapat berpindah-pindah, tidur, atau 
berpencar di bentangan pertanian industrial, 
dapat bertahan dengan lebih baik. Namun, hutan 
yang luas dan habitat alami yang berdekatan teta-
plah vital bagi kelestarian jangka panjang mereka. 
Fragmentasi habitat kera yang disebabkan oleh 
pertanian industrial hampir selalu berakhir den-
gan penurunan populasi yang sulit dipulihkan, 
terutama bagi kera-kera yang perkembangbia-
kannya lambat. Kepunahan lokal telah memen-
garuhi hampir semua spesies kera.

Negara-negara berkembang—terutama 
Afrika Sub-Sahara—tidak hanya memiliki per-
tumbuhan populasi yang palin pesat, tapi juga 
memiliki lahan pertanian subur yang amat luas. 
Selama 50 tahun terakhir, umumnya ekspansi per-
tanian berhubungan dengan makanan dan min-
yak yang merupakan kebutuhan dasar manusia: 
singkong, jagung, minyak sawit, pisang raja, ken-
tang, beras, sorghum, kacang kedelai, gula, ubi, 
gandum, dan ubi rambat. Penggarapan pertanian 
telah menjadi kontributor signifikan terhadap 
berkurangnya hutan di Afrika, tapi permintaan 
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terhadap makanan dan bahan bakar—terutama 
dari kelapa sawit— yang meningkat pesat men-
dorong pertanian berskala industri untuk mel-
anggar habitat kera.

Tekanan dari konsumen untuk menghentikan 
penggundulan hutan dan praktik-praktik lain 
yang merusak lingkungan telah mendorong didi-
rikannya badan dan standar sukarela untuk mem-
promosikan tuntutan tersebut. Salah satu badan 
tersebut adalah Roundtable on Sustainable Palm 
Oil, yang seperti organisasi lainnya, menyatukan 
produsen, pemroses dan ritel, dan LSM. Meski 
Roundtable menghadapi banyak tantangan dalam 
usahanya mengubah pasar minyak sawit dunia 
menjadi ramah lingkungan, pengalamannya 
dalam skema sertifikasi dan keterlibatan industri 
dapat memainkan peran inti dalam membentuk 
industri yang terus berkembang itu.

Penelitian khusus memang sangat diperlukan 
untuk meningkatkan pemahaman kita tentang 
dampak pertanian terhadap kera, tetapi untuk 
jangka pendek, melindungi kera dari efek kehilan-
gan habitat dan keberadaan manusia merupakan 
hal yang lebih darurat. Hal yang penting bagi 
tujuan ini—dan bagi pelestarian keanekaragaman 
hayati secara umum—adalah perencanaan peng-
gunaan lahan yang efektif pada tingkat lanskap. 
Dengan memasukkan pertimbangan lingkungan 
di samping sosial dan ekonomi, perencanaan 
penggunaan lahan dapat membantu memastikan 
pengelolaan lahan dan sumber daya dilakukan 
secara wajar dan berkelanjutan—termasuk den-
gan mengidentifikasi area-area kunci untuk dil-
indungi dan mengamankan koridor migrasi 
untuk menghubungkan hutan-hutan yang harus 
dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan.

Meski buku ini menyoroti dampak pertanian 
industrial terhadap kera dan habitatnya, bagian 
keduanya meninjau bidang yang lebih luas dari 
tantangan yang dihadapi pelestarian. Baik di 
Afrika maupun Asia Tenggara, kehilangan habitat, 
perburuan, dan penyakit masih menjadi ancaman 
utama bagi kelestarian kera. Penekanannya berbe-
da-beda, tapi yang mendasarinya adalah doron-
gan untuk melakukan pembangunan. Penebangan, 
penambangan, serta ekstraksi gas dan minyak—

fokus dari jilid pertama Kondisi Kehidupan 
Kera—terus menghancurkan dan merusak habi-
tat kera, baik secara langsung melalui operasi, 
maupun secara tidak langsung melalui kehadiran 
manusia yang meningkat, yang ditarik oleh kes-
empatan kerja dan akses terhadap area hutan yang 
sebelumnya terpencil.

Sebagaimana didemonstrasikan dalam jilid 
ini, penelitian jangka panjang sangat penting 
untuk mengawasi perubahan habitat dan populasi 
kera, merancang aktivitas dan kebijakan pelestar-
ian yang sesuai, serta meningkatkan praktik 
industri. Pada area di mana peneliti dapat menga-
nalisis data dari beberapa dekade silam, kita dapat 
mengembangkan rekomendasi berdasarkan buk-
ti. Apabila pengawasan tidak sempurna, tidak 
konsisten, atau disela dalam waktu lama, basis 
pengetahuan jadi tidak mencukupi, sehingga 
memperumit usaha untuk menginformasikan 
kebijakan dan praktik, serta untuk merancang 
intervensi yang efektif.

Sementara populasi kera liar di Afrika dan 
Asia telah berkurang tajam, jumlah individu di 
pusat penyelamatan dan perlindungan telah men-
ingkat signifikan. Banyak hewan-hewan yang dis-
elamatkan dari perdagangan ilegal, lanskap perta-
nian industrial, atau desa-desa yang menjadikan 
mereka peliharan atau hiburan dalam kondisi 
mengenaskan. Tempat perlindungan di negara-
negara persebaran biasanya bertujuan untuk 
merehabilitasi dan melepaskan kera kembali ke 
alam liar, tetapi tujuan ini semakin sulit diraih, 
terutama karena kurangnya situs yang layak.

Di luar negara-negara persebaran, kera men-
jadi tahanan di laboratorium peneltian, di industri 
hiburan, sebagai peliharaan pribadi, dan di kebun 
binatang yang tidak resmi. Hukum mengenai 
penangkapan kera tidak konsisten dan tidak sem-
purna, membuat tugas untuk menjamin kese-
lamatan mereka semakin sulit. Terlebih lagi, 
kehadiran kera di film dan televisi—dan hingga 
taraf tertentu di kebun binatang—dapat mengu-
rangi persepsi orang-orang terhadap kera sebagai 
hewan yang terancam, serta mengurangi dukun-
gan mereka terhadap pelestarian kera.

Kondisi Kehidupan Kera mendefinisikan istilah “industri pertanian” sebagai sebuah metode 
produksi tanaman secara intensif yang memiliki karakteristik seperti pertanian dan perkebunan 
monokultur besar yang sangat bergantung pada bahan kimia, pestisida, herbisida, pupuk, peng-
gunaan air berskala besar dan intensif, serta prasarana penyimpanan dan pendistribusian. Meski-
pun edisi ini menggunakan istilah “industri pertanian”, namun juga disebut sebagai industri perke-
bunan, pertanian atau perkebunan intensif, budidaya pertanian, serta pertanian dan perkebunan 
komersial berskala besar.

Meskipun para petani kecil memiliki dampak yang signifikan pada hutan tropis, namun volume ini 
hanya mencakup para petani kecil yang merupakan bagian dari sistem yang bergantung pada 
mitra industri untuk menyediakan masukan atau membeli komoditas, sehingga berkontribusi ter-
hadap lahan monokultur ekspansif.
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Sistem sosial dan ekonomi dunia tengah berubah dengan pesat. 

Perubahan-perubahan ini disertai dengan meningkatnya permintaan global 

terhadap sumber-sumber daya alam, termasuk tanah, air, mineral, sumber 

energi, makanan, dan hutan. Kini, tantangan utama kita adalah mencari 

perangkat yang tidak hanya dapat memahami kompleksitas kecenderun-

gan tersebut, tapi juga mengimplementasikan strategi untuk menyeim-

bangkan kebutuhan lingkungan degan keperluan sosial-ekonomi. Jilid 

buku Kondisi Kehidupan Kera ini berkontribusi terhadap pencarian tersebut 

dengan cara menampilkan analisis dan penelitian original, studi kasus ber-

dasarkan topik, dan praktik-praktik terbaik yang bermunculan dari sejum-

lah pemangku kepentingan utama untuk memeriksa antarmuka antara 

pelestarian kera dan pertanian industrial. Dalam melakukan penilaian terha-

dap pendorong-pendorong ekspansi pertanian, buku ini memberi pencera-

han mengenai tantangan pemerintahan dan bingkai hukum yang memben-

tuk penggunaan lahan.

Ditujukan untuk pembuat kebijakan, ahli perindustian dan pengambil 

keputusan, akademisi, peneliti, serta LSM, jilid ini dirancang untuk mengin-

formasikan perdebatan, praktik, dan kebijakan dengan cara yang akan 

membantu merekonsiliasi antara tujuan pertanian industrial dengan pele-

starian dan keselamatan kera, serta perkembangan sosial dan ekonomi.

“Kondisi Kehidupan Kera adalah salah satu publikasi yang langka 

dan menggemparkan. Lewat analisis tajam dan penelitian yang gam-

blang, seri ini memikirkan kelangsungan spesies kera di dunia dengan 

mempertimbangkan ancaman baru maupun lama, seperti ekstraksi 

mineral, eksplorasi energi, ekspansi pertanian, dan konversi lahan—

faktor-faktor yang tidak hanya menentukan masa depan kera liar, tapi 

juga seluruh habitat liar dan keanekaragaman hayati luar biasa yang 

terkandung di dalamnya. Dengan mengamati kompleksitas perkem-

bangan faktor-faktor tersebut, Kondisi Kehidupan Kera menawarkan 

penilaian yang realistis dan bernas mengenai prospek pelestarian kera, 

selain juga menggambarkan potensi kebijakan-kebijakan yang dapat 

menentukan kepunahan atau keselamatan hewan luar biasa ini.”Matthew V. Cassetta 
Facilitator, Congo Basin Forest Partnership 
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