
 

 

Perlindungan Koridor Satwaliar ( Preserve Wildlife Corridors ) 

Apa itu Koridor Satwaliar 

Koridor satwaliar adalah areal atau jalur bervegetasi yang cukup lebar, baik alami maupun buatan yang 

menghubungkan dua atau lebih habitat atau kawasan konservasi atau ruang terbuka dan sumberdaya 

alam lainnya, yang memungkinkan terjadinya pergerakan satwa atau pertukaran individu antar populasi 

satwa.   Pergerakan ini didorong oleh naluri alamiah satwa liar  untuk memenuhi kebutuhan pakan dan 

untuk berkembang biak.   

Berikut gambaran jenis-jenis koridor satwaliar: 

 

Mengapa Koridor Satwaliar menjadi penting? 

Bertambahnya penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan manusia akan lahan. Ketersedian 

lahan yang terbatas menyebabkan manusia membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk, 

permukiman, pertanian , perkebunan dan lain sebagainya.  Pembukaan lahan mengakibatkan 

terputusnya kawasan hutan atau habitat satwaliar.    

Terputusnya habitat satwaliar mengakibatkan: 

• Terjadinya adaptasi perubahan perilaku sumber pakan satwaliar pada saat kembali ke habitat 

awalnya.  Sebagai contoh, gajah yang awalnya sumber pakannya buah-buahan dan daun-daun 

hutan berubah menjadi umbut sawit, daun karet atau tanaman pertanian lainnya.  Perubahan 

perilaku sumber pakan gajah tersebut mengakibatkan gajah menjadi hama bagi kegiatan 

budidaya pertanian, perkebunan dan hutan tanaman industri.  Akibatnya gajah dianggap 

sebagai hama oleh pengelola lahan, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik manusia dengan 

gajah. Konflik gajah dengan manusia banyak terjadi di wilayah pulau Sumatera dengan korban 



 

 

jiwa baik dari pihak gajah maupun manusia.  Dengan adanya koridor satwaliar, resiko konflik 

satwaliar dan manusia diharapkan menurun dan dapat dihindari.   

• Satwaliar terpisahkan pada kantong-kantong habitat yang berakibat kemungkinan terjadinya in 

breeding (perkawinan dengan kekerabatan dekat).  Terjadinya in breeding pada suatu populasi 

satwaliar dapat mengakibatkan kepunahan satwaliar tersebut dikarenakan menurunnya 

kemurnian genetik.  Dengan adanya koridor satwaliar, resiko in breeding dapat dihindari.  

Menjaga kemurnian genetik secara tidak langsung menjaga kelestarian satwaliar tersebut.   

 

Dimana Saja Koridor Satwaliar Perlu Dibangun? 

Pembangunan koridor satwaliar diperlukan apabila:   

1) Dalam suatu lanskap terdapat spesies kunci  

Spesies kunci didefinisikan sebagai organisme tertentu yang berperan penting dalam kreasi, 

modifikasi dan mempertahankan habitat.  Spesies kunci biasanya berasal dari mamalia besar 

karena homerange atau daerah jelajah yang luas sehingga membutuhkan tutupan hutan untuk 

menunjang pengerakan untuk berpindah dari satu habitat ke habitat yang lainnya, contohnya 

gajah, orangutan, harimau, badak, owa, macan tutul, tapir, banteng, bekatan dan lain 

sebagainya.  

Lokasi koridor bisa berada pada semua jenis areal pemanfaatan lahan, terutama pada areal 

pemanfaatan lahan hasil dari konversi hutan.  Cohtohnya hutan tanaman industri, perkebunan 

sawit, perkebunan karet, dsb.  Hal tersebut dikarenakan sebelum kawasan tersebut 

dimanfaatan oleh untuk kegiatan budidaya merupakan kawasan habitat satwaliar.  Koridor 

satwaliar merupakan bagian dari daerah jelajah (home range) satwa liar.  Satwaliar secara alami 

memiliki daerah jelajah yang  cenderung tetap, sehingga satwaliar akan kembali ke daerah yang 

merupakan wilayah jelajahnya pada masa tertentu, meskipun daerah tersebut sudah berubah 

tutupan hutannya.  Setiap satwaliar memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan yang terjadi, termasuk terhadap perilaku sumber pakannya. 

2) Dalam suatu lanskap tidak diketahui keberadaan spesies kunci tetapi terdapat sungai 

dan/atau sumber air 

Hal ini tidak lepas dari perilaku satwaliar yang biasanya akan mencari sumber air untuk 

mempertahankan hidupnya dan untuk spesies predator areal tersebut biasa digunakan sebagai 

areal untuk mencari mangsa satwa buruannya, karena daerah tersebut  biasanya merupakan 

areal konsentrasi satwa buruan satwa predator.   Lokasi koridor bisa berada pada sempadan kiri 

kanan sungai/anak sungai, sempadan danau atau sempadan sumber air lainnya.  Pembangunan 

koridor pada lokasi ini bertujuan untuk menghubungkan dua atau lebih habitat satwaliar yang 

luas sehingga membantu pergerakan satwaliar dalam perpindahan dari satu habitat ke habitat 

lainnya.  

 

 



 

 

Bagaimana Tahapan Pembangunan Koridor Satwaliar? 

Tahapan pembangunan koridor satwaliar secara garis besar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

 

Siapa Yang Berperan Dalam Pembangunan Koridor Satwaliar? 

Pembangunan koridor satwaliar harus dilakukan secara kolaborasi oleh parapihak dalam lanskap 

sehingga diperlukan komitmen yang kuat.  Komitmen ini perlu dibangun bersama melalui berbagai 

sosialisasi/edukasi untuk meningkatkan kepedulian (awareness) dan pemahaman (knowledge) dari 

parapihak tentang pentingnya koridor satwaliar.    

Parapihak yang berperan dalam pembangunan koridor satwaliar diantaranya adalah sebagai berikut: 

• Pemerintah baik pusat maupun daerah berperan dalam kapasitasnya sebagai inisiator dan 

regulator dalam pembangunan koridor satwa liar.  Kemudian berperan dalam setiap tahapan 

pembangunan koridor serta menguatkan status koridor satwaliar melalui keputusan atau 

peraturan daerah. 

• Ilmuwan dan praktisi yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu ekologi satwa liar berperan 

pada tahapan identifikasi, perencanaan dan evaluasi.   

• Pemilik/pengelola lahan dalam lanskap berperan pada tahapan perencanaan, pengelolaan dan 

pemantauan.   Pemilik/pengelola lahan perlu memiliki komitmen kuat untuk alokasi  sebagian 

arealnya  untuk dikelola sebagai areal koridor satwaliar.   Kerjasama antar pemilik lahan juga 

sangat penting untuk keberhasilan pembangunan koridor satwaliar terutama untuk 

pemilik/pengelola yang berbatasan langsung sehingga koridor satwaliar tersambung dan habitat 

satwaliar menjadi  lebih besar. 

• Lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang aktif di bidang pengelolaan satwaliar berperan 

dalam memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam pembangunan koridor dan 

Identifikasi

•Keberadaan jenis 
satwaliar kunci
(species kunci) dan 
habitatnya 

•Ekosistem

•Tutupan lahan 
/hutan

•Penggunaan lahan

•Jaringan Sungai

•Parapihak

•Jaringan sungai

Perencanaan

•Penetapan spesies 
kunci dan tujuan 
pengelolaan

•Penetapan lokasi 
koridor satwaliar

•Penyusunan 
strategi, rencana 
pengelolaan dan 
pemantauan

•Metode 
pengelolaan dan 
pemantauan

•Pembagian peran 
dan tugas 
parapihak

•Waktu 
pelaksanaan

Pengelolaan

•Penetapan dan 
penandaan 
koridor di 
lapangan

•Pengamanan 
koridor

•Restorasi koridor

Pemantauan

•Strategis

•Operasional 
pengelolaan 
koridor

•Ancaman 
terhadap koridor

Evaluasi

•Keberadaan dan 
fungsi koridor

•Tindakan 
perbaikan



 

 

berperan aktif pada setiap tahapan pembangunan koridor.  Selain itu, LSM juga berperan dalam 

sosialisasi untuk meningkatkan kepedulaian dan pemahaman parapihak tentang koridor. 

• Masyarakat berperan dalam menjaga keberadaan dan fungsi koridor di lapangan.  Untuk itu 

masyarakat perlu mendapatkan edukasi atau sosialisasi tentang koridor satwa liar. 

 

Apa Yang Dapat Dilakukan oleh Pemilik/Pengelola Lahan Kebun ? 

Tahapan pembangunan koridor satwaliar memerlukan waktu yang cukup panjang.  Namun beberapa hal 

yang dapat dilakukan oleh pemilik/pengelola kebun karet diantaranya adalah: 

• Menjaga tutupan hutan pada sempadan sungai atau sempadan sumber air dari kerusakan dan 

ancaman dari luar.  Sempadan sungai merupakan salah satu alternatif utama koridor satwaliar. 

• Memperbaiki/restorasi areal tersebut jika terjadi kerusakan, diantaranya dengan penanaman 

jenis-jenis pohon setempat (lokal)  

• Memantau keberadaan dan fungsi koridor satwaliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


