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Jawablah pertanyaan berikut 
1. Jelaskan bagaimana kondisi sumberdaya hayati dan hutan indonesia saat ini 
Kondisi hutan Indonesia saat ini  
Indonesia memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan 2.215 spesies hewan yang sudah 
teridentifikasi. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. 
Besarnya keanekaragaman hayati Indonesia terkait erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik 
wilayah. Keanekaragaman hayati di Indonesia besar karena suhu dan curah hujan besar 
memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tanaman. 
Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sampai dengan 2005, pemerintah mengklaim 
Indonesia memiliki Kawasan hutan seluas 126,8 juta hektar dengan fungsi konservassi (23,2 juta 
ha), Kawasan lindung (324 juta ha), hutan produksi terbatas (21,6 juta ha), hutan produksi (35,6 juta 
ha), dan hutan produksi konversi (14 juta ha).  
Kerusakan hutan alam Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 1950 – 1985 
kerusakan hutan mencapai 32,9 juta ha atau setara dengan 942 ribu hektar setiap tahun.  
Sampai dengan tahun 2004 lahan kritis di hutan mencapai 59,17 juta hektar dan saat ini, dunia telah 
kehilangan 10 juta hektar hutan setahhun atau setara dengan lebih dari setengah luas Sulawesi. 
Sementara degradasi lahan mempengaruhi hamper 2 milyar hektar.  
 
2. Mengapa upaya konservasi dibutuhkan dan apa latar belakang manusia melakukan upaya konservasi? 
Upaya konservasi dilakukan untuk mempertahankan jenis suatu spesies agar tidak punah. Dilakukan 
dengan perlindungan dan pelestarian. Upaya konservassi dilakukan saat populasi suatu spesies sudah 
sedikit, terjadinya penurunan yang tajam dan penyebarannya terbatas 
 
3. Tantangan apa yang kita hadapi dalam menegakkan upaya konservasi? 
Tantangan yang dihadapi adalah kepunahan, orang konservasi harus melawan kepunahan untuk 
mempertahankan spesies tersebut 
 
4. Apa yang dimaksud satwa domestikasi? 
Domestikasi adalah tindakan atau proses menjinakkan sesuatu atau keadaan dijinakkan yang adaptasi 
tumbuhan atau hewan dari alam liar atau alam (seperti pembiakan selektif) untuk hidup dalam hubungan 
yang erat dengan manusia. Sehingga proses arti adaptasi seseorang atau keadaan yang disesuaikan 
dengan kehidupan rumah tangga.  

 
5. Menurut anda, jenis-jenis satwa apa saja yang menjadi prioritas fokus pelestarian di indonesia? 
1. kriteria genetic : belum pernah di kawin silangkan 
2. Endemik : satwa yang khas dan penyebarannya terbatas 
3. Dilindungi: jumlahnya terbatas/ sedikit, dan terus menurun  
4. Maskot Daerah 
 
6. Kenapa harus menjaga kemurnian genetik satwaliar? 

https://gurusains.com/pengertian-adaptasi/


Agar bisa mempertahankan kekayaan natural satwa. Apabila genetic aslinya telah hilang maka bisa 
dipastikan suatu jenis satwa telah punah, menjaga kemurnian genetic dapat dijakikan sebagai asset 
(natural capital) oleh suatu negara 
 


