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Hari Hutan Internasional 2015 di Ujung Kulon

MENANAM POHON MENANAM MASA DEPAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia.
Kehidupan manusia di bumi hampir tidak bisa dipisahkan dari hutan dan hasil hutan. Udara
yang kita hirup, air yang kita minum, pangan yang kita konsumsi, dan sandang yang kita
gunakan, semua berkaitan dengan hutan. Selain menjadi sumber kehidupan manusia, hutan
juga berfungsi dari aspek sosial, ekonomi, budaya, iptek dan lain-lain. Menyadari akan
pentingnya arti hutan bagi kehidupan manusia, lebih dari 200 siswasiswi SD/ MI dan SLTP se
Gugus Tamanjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang melakukan aksi penanaman
sejuta pohon di sempadan pantai barat Pulau Jawa yang juga merupakan daerah penyangga
Taman Nasional Ujung Kulon. Moh. Haryono, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon
mengatakan “ Hal menarik dari aksi ini adalah inisiatif untuk melakukan penanaman pohon di
sempadan pantai justru munculnya dari pihak sekolah. Saya mengapresiasi dan bangga akan
kepedulian dari para siswa-siswi untuk berperan nyata dalam melestarikan hutan dan
memelihara lingkungan”.

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sumur, Ramli Idris yang merupakan penggerak dari aksi
tersebut menjelaskan bahwa disekolahnya telah diajarkan muatan lokal tentang Program
Kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup. Mereka bukan hanya diajarkan teori saja tetapi juga
mempraktekkannya secara nyata di lapangan. Program ini sudah lama kami lakukan. Kami
sangat berterimakasih sekali karena gagasan ini mendapat dukungan penuh khususnya dari
Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Puncak
penanaman diselenggarakan di Pantai Paniis Desa Taman Jaya pada tanggal 9 April 2015.
Direncanakan acara tersebut akan dihadiri oleh Bupati dan Muspida Kabupaten Pandeglang,
aparat di tingkat kecamatan dan desa serta masyarakat. Dua hari sebelumnya siswa-siswi
tersebut akan mengikuti kegiatan Kemah Konservasi untuk mendapatkan pembekalan tentang
konservasi alam dan lingkungan dari beberapa nara sumber. Ribuan bibit butun (Barringtonia
asiatica) telah disiapkan oleh siswa-siswi sejak beberapa bulan yang lalu. Bibit-bibit tersebut
mereka ambil dari bawah tegakan pohon yang telah menghasilkan biji yang ada di sekitar
mereka tinggal. Dipilihnya jenis pohon pantai tersebut karena akar pohon butun dapat berfungsi
memperkuat struktur tanah pada sempadan pantai. Selain itu pohon tersebut mempunyai tajuk
rindang sehingga cocok untuk tempat berteduh. Masyarakat dapat berjualan berbagai macam
buah dan makanan lokal, serta cendera mata kepada pengunjung taman nasional. Pada saat
musim barat, tajuk pohon butun akan mampu mengurangi tekanan angin yang menerpa
kampung mereka.
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Haryono menambahkan, aksi penananam sejuta pohon oleh siswa-siswi ini dikaitkan dengan
peringatan Hari Hutan Internasional 2015 untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya
hutan bagi kehidupan manusia serta ancaman perubahan iklim global akibat deforestasi.
Berdasarkan data, setiap tahunnya sekitar 13 juta hektare hutan menghilang dari muka bumi.
Bersamaan dengan hilangnya hutan tersebut , hilang pula ekosistem yang ada di dalamnya,
termasuk spesies tumbuhan dan hewan langka. Kita tahu bahwa hutan menyimpan sekitar 80%
keanekaragaman hayati dunia. Selain itu dampak deforestasi menyebabkan 12 hingga 18
persen emisi karbon dunia tidak terserap, dan nilai tersebut setara dengan emisi karbon dari
transportasi di seluruh dunia. Selain ekosistem, populasi manusia terutama masyarakat di
sekitar hutan sangat bergantung pada hasil hutan nonkayu untuk penghidupan mereka. Hari
Hutan Internasional diperingati pertama kali pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan resolusi
PBB pada tanggal 28 November 2012. Turut memberikan dukungan dalam aksi penanaman
pohon tersebut beberapa lembaga non pemerintah seperti WWF, Yayasan Badak Indonesia
(YABI), PT. Cibaliung Sumberdaya, dan PT. Ujung Kulon Indonesia.
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