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Ringkasan
Sejak Tahun 2011 Program Pendidikan Konservasi Tangkoko melaksanakan
pembelajaran dengan membagikan ilustrasi per lembar. Ilustrasi pelajaran PKT
terdiri dari ilustrasi di kelas dan rumah. Periode 2014-2015, PKT membuat sedikit
kemudahan untuk murid, koordinator, mitra kerja dan guru dengan menjilid menjadi satu buku yang di dalamnya memuat semua pelajaran PKT mulai dari penjelesan pelajaran maupun ilustrasi. Buku pelajaran Pendidikan Konservasi Tangkoko
ini untuk koordinator semua guru kelas yang masuk dalam program pendidikan
ini. Buku ini berisi penjelasan pelajaran, ilustrasi serta kunci jawaban.
Salam Lestari!
Tim PKT: Nona Diko, Deity Mekel, Mathilde Chanvin

Dibawah ini adalah definisi dari masing-masing gambar.

Gambar ini artinya ada konsep penting yang telah dan akan pemateri jelaskan kepada murid agar mereka bisa mengerti dan pahami tentang tujuan dan problematik pelajaran
tersebut.
Gambar ini artinya Guru-guru bisa memberikan ide/saran kepada Tim PKT tentang implementasi K13. Dan Juga bisa membuat ide praktek baru bersama murid.

Gambar ini artinya ada pelatihan yang telah dan akan murid kerjakan.
Gambar ini artinya ada pelatihan yang murid harus selesaikan di rumah atau di sekolah
dengan bantuan guru kelas.
Gambar ini artinya ada pertanyaan yang telah dan akan pemateri berikan kepada murid
ketika di kelas.
Gambar ini artinya ada praktek yang telah dan akan murid kerjakan di rumah atau di
sekolah bersama guru kelas.
Gambar ini artinya ada permainan yang telah dan akan murid kerjakan di rumah atau
di sekolah bersama teman kelas ketika sedang dalam waktu istirahat di bawah bimbingan guru kelas
Kata-kata yang berwarna Merah adalah Kunci Jawaban sedangkan yang berwarna
BIRU adalah catatan penting untuk setiap PEMATERI dan KOORDINATOR
HIJAU adalah catatan penting untuk guru-guru yang mendapat buku pelajaran ini!!!

Pelajaran 1 (Satu):

Pengetahuan Dasar Lingkungan
Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah Keadaan disekitar kita yang dikelilingi oleh elemen hidup dan eleman yang
tidak hidup. Elemen hidup juga di sebut Biotik sedangkan Elemen tidak hidup di sebut Abiotik. Baik elemen hidup maupun tidak hidup memiliki hubungan. Pemateri memberikan salah satu contoh hubungan
antara tiap-tiap elemen. Lingkungan bukanlah sesuatu yang hanya berhubungan dengan alam tapi semua
yang ada di bumi ini. Belajar tentang lingkungan bisa di mulai dari skala kecil, seperti; rumah dan sekolah.

LATIHAN:
Lakukan interaksi dengan murid, agar mereka bisa menyelesaikan latihan ini.
Elemen hidup (Biotik): Contoh: Pohon, Daun, Manusia, Satwa Liar, dll.
Elemen tidak hidup (Abiotik): Contoh: Batu, Kayu, Tanah, dll.

Air, Tanah dan Udara
Ada tiga elemen penting bagi kehidupan seluruh mahluk hidup yang ada di bumi, yaitu: Air, Tanah dan
Udara. Pemateri memberikan arahan apa yang harus murid dilakukan pada foto di bawah ini.
UDARA

Berintraksilah dengan murid agar mereka bisa
mengisi latihan di bawah ini.
AIR

LATIHAN:
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan air untuk;

TANAH

MINUM, MANDI dan MEMASAK

Foto: Jérôme Micheletta

Siklus Air





Air adalah cairan tidak berwarna dan tidak berbau.
Air merupakan komponen utama dari hewan dan tumbuhan.
Air memasuki kebutuhan sehari-hari manusia.
Air itu penting untuk kelangsungan semua makhluk hidup.

Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer
melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi. Pemateri memberikan penjelasan singkat
tentang Konsensasi, Presipitasi, Evaporasi dan Transpirasi.
Berilah arahan agar murid bisa melengkapi kata-kata ini: MATAHARI mempunyai peran penting
dalam siklus air dengan sinarnya yang menghangatkan permukaan air sehingga terjadi PENGUAPAN, dan
terbentuklah AWAN atau SALJU lalu terjadilah HUJAN dan air jatuh ke bumi kemudian hujan menyuplai
air ke DANAU, LAUT, SUNGAI dan AIR DI DALAM TANAH.

LATIHAN:
Berilah Penjelasan agar murid bisa menyelesaikan latihan di bawah ini.
- MATAHARI, - AWAN, - HUJAN, - PENGUAPAN, - SUNGAI, - LAUT,
- AIR DI DALAM TANAH, – DANAU, - SALJU
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Siklus Udara
Udara : Udara terdiri dari berbagai gas. Pemateri beri penjelasan tapi tetap fokus pada
Oksigen dan Karbondioksida!!!
Hewan dan manusia membutuhkan udara untuk bertahan hidup. Pemateri interaksi dengan
murid tentang Menarik nafas adalah oksigen sedangkan membuang nafas adalah karbon
dioksida. Beri penjelasan bahwa; Karbondioksida berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi di butuhkan
tanaman karena tanaman mengkonsumsi karbondioksida untuk menghasilkan oksigen melalui
fotosintesis. Berikan penjelasan singkat dan jelas tentang fotosintesis!

LATIHAN :
Berilah penjelasan tentang ilustrasi di bawah ini!

KARBON

KARBON
KARBON

LATIHAN :

OKSIGEN

Baca Penjelasan pada
definisi gambar, tentang
gambar yang ada di
sudut kanan atas!
Warnai panah-panah.
MERAH untuk KARBON dan
HIJAU untuk OKSIGEN.

Tanah

adalah tempat kehidupan duniawi secara keseluruhan baik hewan maupun tumbuhan.
Tanah mendukung tumbuhnya tanaman dan memberikan nutrisi pada tumbuhan dengan
menyediakan semua mineral dan air. Berikan contoh tentang peran tanah bagi manusia.

PERUBAHAN LINGKUNGAN:
Kita semua tinggal tempat yang sama, yaitu; Planet BUMI! Beri penjelasan singkat tentang bumi
sampai penjelasan itu memiliki hubungan tentang Lingkungan. Lingkungan sekitar kita bersifat
dinamis. Artinya selalu mengalami perubahan. Penyebab perubahan lingkungan ada dua, yaitu; ada yang
di sebabkan oleh ALAM, ada juga yang di sebabkan oleh manusia. Perubahan lingkungan yang di sebabkan oleh ALAM, seperti; Gunung meletus, gempa bumi Sedangkan yang di sebabkan oleh manusia seperti ; Menebang hutan sembarangan, Memburu satwa liar di hutan, Membuang sampah sembarangan!

LATIHAN: Baca Penjelasan pada definisi gambar, tentang gambar yang ada di sudut kanan atas!
SUNGAI

: Contoh: Mencuci Baju, membuang sampah, dll.

LAUT

: Contoh: Membuang Sampah, Pembeboman ikan, Reklamasi Pantai, dll.

HUTAN

: Contoh: Menebang hutan sembarangan, Memburu satwa liar, Membakar hutan, dll.

SATWA Liar : Memelihara satwa liar, mengkonsumsi satwa liar, membunuh satwa liar, dll.
UDARA

: Asap Motor, Asap Mobil, Asap Pabrik, dll.

TANAH

: Membuang sampah di dalam hutan, Pertambangan, Menimbun sampah plastik di dalam tanah, dll.

Polusi
Air, tanah dan udara adalah elemen penting bagi kehidupan kita. Ingatkan pada mereka bahwa di
kuesioner awal ada pertanyaan tentang itu. Jadi Pencemaran terhadap semua elemen penting ini adalah kerusakan lingkungan.
POLUSI AIR: Perhatikan gambar di samping; ada banyak sampah yang
ada di bibir pantai. Air laut sering terjadi pasang surut, mengakibatkan
sampah plastik bisa terbawa ke tengah laut maka terjadilah polusi air
yang diakibatkan oleh sampah tersebut! Bahan-bahan yang menyebabkan polusi ini disebut polutan. Polutan dapat berupa bahan kimia, debu, sedimen, dll. Beri contoh apa itu sedimen!
Sampah di bibir pantai (Sampah Plastik)

POLUSI UDARA: Perhatikan gambar di samping! Membakar sampah,
asap yang di hasilkan dari pembakaran sampah termasuk POLUSI UDARA. Asap juga dikeluarkan oleh kendaraan bermotor (Seperti; mobil,
motor, truk, bus, dll). Asap adalah pencemar udara teratas.Beri penjelasan singkat tentang memilah sampah. Polusi udara dari hasil pembakaran sampah
POLUSI TANAH: Perhatikan gambar di samping, ada seorang anak duduk dan mengambil sampah. Sampah-sampah yang ada di sana adalah
sampah plastik dan kaleng. Polusi sampah di sebut juga dengan Polutan. Karena sampah tersebut maka polutan yang masuk ke dalam tanah
akan menyebabkan tanah tercemar dan tanah akan menjadi tidak subur
serta tumbuhan yang ada di sekitar akan tumbuh kerdil, bahkan bisa
sampai mati!
Sampah Plastik

LATIHAN :
Baca Penjelasan pada
definisi gambar, tentang
gambar yang ada di sudut
kanan atas!


Polusi air



Polusi udara



Polusi tanah

POLUSI TANAH

POLUSI TANAH/AIR

POLUSI UDARA

POLUSI TANAH

POLUSI UDARA

POLUSI AIR

Pemanasan global
Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Beberapa Penyebab pemanasan global adalah;





Jumlah manusia; Jumlah mansusia dan hewan yang
terus menerus meningkat. Pada saat bernapas, manusia mengeluarkan karbondioksida.
Membumbungnya asap: Asap membumbung dari
kendaraan bermotor maupun pabrik.
Menyempitnya hutan: Jika tidak ada pohon dan manusia semakin bertambah maka yang menyerap gas
karbondioksida yang dikeluarkan oleh manusia ketika
bernafas tidak akan ada lagi. Karbondioksida berbahaya untuk manusia, tapi berguna untuk tumbuhan
karena tumbuhan membutuhkan karbondioksida untuk keperluan fotosintesis.

Membumbungnya
asap

Menyempitnya
hutan

LATIHAN:
Perhatikan gambar disudut kanan atas. Beri penjelasan tentang ilustasi yang murid harus kerjakan.
Ancaman terhadap troposfer : Beri penjelasan singkat
tentang troposfer.
- Jumlah manusia
- Membumbungnya asap
- Menyempitnya hutan.

PERMAINAN:
Dengan guru atau di rumah,
main « beradaptasi spesiesspesies dengan perubahan
iklim »

Jumlah manusia

Akibat dari pemanasan global :

Perubahan cuaca dari suhu yang lebih tinggi di bumi

Naiknya permukaan laut karena pencairan es

Peningkatan suhu global akan mengganggu
ekosistem (khusus ekosistem kutub)

Mendorong kepunahan spesies-spesies yang tidak dapat
beradaptasi.
Beruang kutub, kritis terancam oleh pemanasan globalFoto: Arkive

Penyelamatan hutan
Kita tentu mengenal hutan. Bahkan ada ini di antara kita yang tinggal di dekat hutan. Oleh
karena itu, kita tentu bisa merasakan dan melihat apa saja yang terjadi di sekitar kita.
Fungsi hutan:
Banyak manusia yang masih berfikir bahwa pohon-pohon besar yang ada di hutan bisa di ambil dan di buat rumah,
kursi, dan lain-lain. Pohon di hutan menghasilkan oksigen yang kita butukan oleh sebab itu kita tidak

boleh menjadi manusia yang menyebabkan kerusakan secara besar-besaran. Hutan befungsi sebagai penyimpan air. Pada musim hujan air yang turun dari langit masuk ke dalam tanah dan ditahan oleh akar.
Kemudian di serap oleh tanah sehingga terbentuk mata air. Sebagian air tersebut meresap ke dalam sumur-sumur penduduk dan bisa kita gunakan pada saat musim kering.

POHON di hutan juga berfungsi sebagai pencegah erosi, banjir dan kekeringan.
EROSI: adalah pengikisan tanah oleh air hujan! Jika terjadi hujan di
gunung, airnya tidak langsung menyentuh tanah. Air tertahan dulu
oleh pohon. Air pun tidak akan menghanyutkan tanah. Hal ini berbeda
halnya dengan hujan yang turun di tempat/gunung yang gundul. Air hujan
mengalir deras tanpa pembendung. Air hujan mengikis lapisan tanah sehingga terjadilah tanah longsor.
Jalan Bak Paoh-Pantai Cermin, Kecamatan Jaya (Lamno),
Aceh Jaya putus, akibat erosi Sungai Bak Paoh yang kian menganas. (Foto http://aceh.tribunnews.com/ )

BANJIR: adalah kondisi suatu daerah dalam keadaan tergenang
oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Banjir juga bisa diartikan; aliran air yang relatif tinggi dan tidak tertampung oleh alur
sungai atau saluran. Banjir merupakan bencana yang selalu menimpa beberapa daerah di Indonesia, terutama pada musim
hujan.
Banjir di Kota Manado, Januari 2013 (Foto kanalsatu.com )

KEKERINGAN: Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air
pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa
bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila
suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah
rata-rata.

LATIHAN :
Perhatikan gambar di sudut kanan atas. Beri penjelasan
pada murid.
Tanah longsor - Banjir /
Erosi /
Kekeringan

EROSI

Kekeringa di Indonesia, tahun 2012 (Foto
http://tipsayam.blogspot.co.uk/)

KEKERINGAN

BANJIR

Lengkapi kata-kata! Untuk mencegah Erosi, Kekeringan dan banjir dapat dilakukan beberapa cara, diantarnya;

REBOISASI

: Penanaman kembali hutan/gunung yang gundul dan

PENGIJAUHAN

: Penanaman tanaman untuk menciptakan kawasan hijau

Berbuat untuk Alam!
Kita semua bisa membantu mengurangi dampak dari pemanasan global atau penyebab kerusakan lingkuangan, dengan cara;



Jalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke sekolah.
Matikan lampu ketika kita meninggalkan ruangan, dan mematikan perangkat listrik di steker ketika
kamu selesai menggunakannya.
Reduce, Reuse dan Recycle — (Mengurangi, Menggunakan kembali dan Mendaur ulang)
- Reduce (mengurangi) - Kurangi membeli barang menghasilkan sampah plas
tik. Beri contoh!
- Reuse (Penggunaan kembali) - Menggunakan kembali barang bekas. Beri Contoh!
- Recycle (Daur Ulang) - Mengolah bahan bekas. Beri Contoh!

__________________________________________________
PELAJARAN 1 : Apa yang saya pelajari ?
Perhatikan gambar yang ada di bawah ini!

1) Salah satu polutan udara adalah:

□Oksigen

XKarbondioksida
□Sampah plastic
□Sinar matahari
2) Salah satu polutan tanah pertanian adalah:

XTumpahan Minyak
□Asap pabrik
□Asap kendaraan
□Tumpahan air bersih
3) Penyebab hutan gundul akan berdampak?
□Kebakaran hutan
□Bertambahnya satwa
□Tercemarnya sungai

XKekurangan air pada musim kemarau/banjir pada musim hujan
4) Mengapa penting untuk menghemat air?

XKita semua membutuhkannya untuk bertahan hidup
□Bagus untuk minum di hari yang panas
□Kita butuhkan itu untuk berenang
5) Siklus Air mulai dari
□Hujan dari Awan
□Evaporasi

XSinar matahari

PELAJARAN 1: PRAKTEK
- SAMPAHBaca Penjelasan pada definisi gambar, tentang gambar yang ada di sudut kanan atas!
Perhatikan gambar di sudut kanan atas dan beri penjelasan pada murid.

Apakah kamu tahu?
Berapa lama sampah dapat terurai di dalam tanah?
- Sampah organik: 1 bulan
- Batterei: 50 tahun
- Aqua gelas: 500 tahun
- Tas plastik: 100-1000 tahun

Praktek di rumah atau sekolah:
Bersama dengan teman atau keluarga, timbun beberapa sampah (organic dan non organic) didalam tanah
Atau
Bersama dengan guru kamu, timbun beberapa sampah (organik atau non organik) didalam tanah (di
lingkungan sekolah). Kemudian Buat daftar pengecekkan setiap minggu terhadap perubahan sampah
tersebut dan tuliskan serta gambarkan apa yang terjadi
Apa yang terjadi pada sampah setiap minggu di tuliskan dan gambarkan pada halaman berikut.

PELAJARAN 1: PRAKTEK
- SAMPAHBaca Penjelasan pada definisi gambar, tentang gambar yang ada di sudut kanan atas!
Perhatikan gambar di sudut kanan atas! Di halaman ini kalian akan menuliskan dan menggambarkan
apa yang terjadi terhadap sampah tersebut setiap minggu.
Tulis atau gambar di sini apa yang terjadi dengan sampah setiap minggu:

PELAJARAN 1: PRAKTEK
- SIKLUS AIRBaca Penjelasan pada definisi gambar, tentang gambar yang ada di sudut kanan atas!
Perhatikan gambar di sudut kanan atas, dan jelaskan kepada murid!
Pertama, siapkan toples kaca, plastik atau karet. Ambil batu, tanah, daun, isi di dalam toples tersebut bersama sedikit air kemudian tutup dengan plastik dan kencangkan dengan karet. Letakan toples pertama di
luar ruangan yang bisa terkena sinar matahari, lalu letakkan toples yang kedua di dalam ruangan yang tidak bisa terkena sinar matahari. Kemudian amati dan tuliskan apa yang terjadi dari kedua toples tersebut.
Amati apa yang terjadi di dalam toples Pertama

Amati dan tuliskan apa yang
terjadi pada toples kedua

Gambar dan tulis apa yang terjadi pada saat
topless di panas dan di dalam rumah/kelas?
Beri penjelasan bahwa mereka bisa menuliskan apa yang terjadi pada toples di lembar kosong ini.

Gambar: Club PAN

PELAJARAN 1: PRAKTEK
- RECYCLEDi Rumah atau di kelas, kumpulkan Aqua Gelas atau gelas plastik
lainnya dan buatlah karya seni yang kalian ingginkan.

Contoh; kerjinan tangan di SMP Negeri 7 Bitung

MENGATASI PEMANASAN GLOBAL : LAKUKAN SESUATU!
Potong gambar ini dan tempatkan di dalam rumah kamu!

Permainan
Di dalam permainan ini, ada 20 kata-kata tentang lingkungan hidup. Dapatkah kamu menemukanya?
Setelah kalian menemukan semua kata, ada 4 huruf yang tersembunyi dan itu menjadi kata kunci
untuk permainan ini. KATA KUNCI PADA PERMAINAN INI ADALAH:
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BUMI

LINGKUNGAN
HUTAN
HUJAN
AWAN
LAUT
AIR
TANAH
MATAHARI
ANGIN
SATWA
POHON
MANUSIA
LANGIT
CAHAYA
TUMBUHAN
SUNGAI
DANAU
ALAM
KARBON
BANJIR

_________________________________________________________________________
Perhatikan gambar dibawah ini
Baca penjelasan definisi GAMBAR di atas. Dan jika ada ide atau praktek baru yang ingin
guru-guru buat bersama murid, bisa dituliskan pada halaman ini!

Pelajaran 2 (Dua):

Ekosistem dan
keanekaragaman Hutan Hujan Tropis
Introduksi: Ekosistem
Ekosistem adalah kawasan atau suatu wilayah seperti hutan, gunung, sungai, laut, dan lain-lain.
Yang di dalamnya memiliki elemen hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotik). Pemateri bisa tanya murid kalau mereka ingkat contoh contoh elemen yang hidup dan yang tidak hidup dari
pelajaran 1. Ekosistem adalah hubungan antara tiap tiap element.

LATIHAN: Hidup adalah (biotik) / Tidak Hidup adalah (Abiotik)
Tulislah di bawah setiap gambar, Apakah termasuk BIOTIK atau ABIOTIK

BIOTIK

ABIOTIK

ABIOTIK

BIOTIK

ABIOTIK

ABIOTIK

LENGKAPILAH kata-kata di bawah ini:
Berilah arahan agar murid bisa melengkapi kata-kata ini: Bumi adalah ekosistem yang terjadi
secara alami dari alam, yang di sebut juga sebagai itu EKOKISTEM A…………..
Sedangkan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, adalah EKOSISTEM B…………...

LATIHAN: Ekosistem Alami atau Ekosistem Buatan?
Tulislah di bawah setiap gambar nama ekosistem, apakah ekosistem itu adalah
Alami atau Buatan?

Sawah: Buatan

Danau: Alami

Kebun: Buatan

Ladang: Buatan

Hutan: Alami

Laut: Alami

Sungai: Alami

Sesudah latihan itu, pematari bisa tanya murid kalau mereka punya ekosistem alami atau buatan di
sekitar mereka. Mereka bisa memberi contoh - contoh.

Habitat dan Ekosistem Hutan Hujan Tropis. Untuk setiap contoh hutan, pemateri
bisa bertanya murid kalau setiap contoh hutan ada di Sulawesi. Kalau ya, di mana
saja. Sesudah itu , bisa menjelaskan juga yang „Sulawesi’ punya 17.4 million hectares
comprise 14 different kinds of ecosystems including mangroves, rainforests, lowland
forests, caves, montane forests, marine parks »
Ekosistem terdapat banyak habitat: Habitat adalah tempat di mana semua jenis
hidup menemukan makanan, air, tempat tinggal dan berkembang biak. Contoh:
di hutan hujan tropis, dapat ditemukan banyak habitat seperti;
Mangrove: Hutan bakau yang di sebut juga
hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di
atas rawa-rawa berair payau (Payau adalah
Campuran antara Air Tawar dan air laut) yang terletak pada garis pantai
dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan pegunungan; Hutan
pegunungan atau hutan montana (mountain forest) adalah salah satu formasi hutan tropika basah yang terbentuk di wilayah pegunungan. Salah
satu cirinya, hutan ini kerap diselimuti awan, biasanya pada ketinggian atap tajuk (kanopi)nya.

Hutan rawa:
Hutan Rawa adalah hutan yang tumbuh dan berkembang pada
tempat yang selalu tergenang air tawar. Habitat ini sangat ideal
untuk berbagai macam makhluk, termasuk serangga dan jamur.
Sungai Selatan otter bersembunyi
di antara cabang-cabang di hutan rawa

Hutan dataran rendah:
Hutan hujan dataran rendah adalah hutan yang tumbuh di
tanah datar sampai sekitar 1000 meter. Pemateri bisa menjelaskan di sini berapa meter gunung Tangkoko, Duasudara, Batuangus, Klabat, Tumpa dll. Hutan ini memiliki berbagai jenis pohon
buah-buahan, sehingga banyak binatang yang makan buah tersebut,
termasuk mamalia besar. Hutan ini jauh lebih terancam dari pada hutan
pegunungan karena tanahnya lebih subur dan cocok untuk pertanian,
Hutan Tangkoko adalah hutan dataran
memiliki kualitas pohon yang baik untuk di ambil kayunya. Oleh sebab
rendah! Foto Jerome Micheletta
itu hutan ini terancam dengan pembukaan lahan pertanian dan banyak
penebangan liar. Pemateri bisa interaksi dengan murid kalau mereka pikir Gunung Klabat, Duasudara,
Batuangus, Tumpa adalah hutan apa, dan kalau hutan mereka adalah terancam atau tida, dan kenapa.
Berilah arahan agar murid bisa melengkapi kata-kata ini:

Peta Hutan di Dunia. Warna hijau adalah: HUTAN HUJAN TROPIS
LATIHAN :
1. Warnai Hutan Hujan Tropis di
Dunia dengan WARNA HIJAU. Pemateri
menjelaskan yang warna abu abu di
dalam gambar ini harus ganti dengan
warna hijau
2. Warnai seluruh daratan bumi
dengan WARNA KUNING
3. Warnai Samudera, Laut dan
Danau dengan WARNA BIRU
4. Warnai garis Equator,

Hutan itu adalah dekat Ekuador (Afrika, Asia, Amerika
Selatan): kurang dari 10% bagian bumi adalah Tropikal
musim, yaitu Panas dan Hujan! Jadi tidak ada banyak
variasi suhu Pemateri memberikan penjelasan singkat
tentang variasi suhu, sehingga kehidupan dapat tumbuh
sepanjang tahun (tidak seperti Eropa di mana ada Musim dingin. Pemateri memberikan penjelasan
singkat tentang musim dingin (sekitar 0°C, salju, dll), di mana pohon tidak dapat tumbuh).
Kenapa hutan itu sangat penting? 75% keanekaragaman hayati di dunia terdapat di dalam hutan hujan
tropis.Kalor konstan (adalah panas yang dihasilkan oleh perbedaan suhu: antara 25 dan 30 derajat di
hutan hujan tropis) dan kelembaban konstan (hujan ¾ tahun) memiliki banyak tanaman yang bisa
tumbuh di hutan hujan tropis.
Tropic of Cancer, dan Tropic of
Capricorn (pemateri menjelaskan apa
garis itu) dengan WARNA MERAH

Keanekaragaman
Keanekaragaman adalah adanya bermacam-macam tumbuhan seperti : Pohon,
Bunga, Jamur, dan lain-lain. Juga memiliki kelompok binatang seperti : Serangga,
mamalia, reptil, burung dan ikan! Keanekaragaman akan berbeda sesuai dengan
ekosistemnya. Contoh: Tidak ada yaki yang hidup di Antartika, karena terlalu
dingin untuk mereka! Pemateri interaksi dengan murid tentan Yaki: dia hidup di
ekosistem apa

Keanekaragaman: kelompok binatang
Untuk semua kelompok binatang, murid perlu tulis contoh. Warna merah adalah contoh, yang pemateri bisa
menjelaskan tapi lebih bagus kalau murid bisa tulis contoh yang mereka pikir juga
Mamalia (hewan vertebrata Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang verebrata):

Memiliki kelenjar susu (Binatang menyusui)

Memiliki kulit berbulu (memiliki rambut) (Kecuali: binatang apa tidak memiliki rambut?:
Paus)

Melahirkan hidup muda

Tubuh yang endoterm Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang endoterm
atau berdarah panas.
Contoh : Yaki, Kuskus, Harimau, dll
Reptil (hewan vertebrata):

Kulit bersisik

Berdarah dingin ( suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan )

Sebagian besar bertelur pada kerang yang kasar
Contoh : Soa soa, ular pyton, dll
Ikan (hewan vertebrata):

Lebih banyak berdarah dingin ( suhu tubuhnya mengikuti suhu
lingkungan )

Bernapas di bawah air menggunakan insang untuk pertukaran gas

Tubuh ditutupi dengan sisik
Contoh : tuna, hiu , mackerel
Burung (hewan vertebrata):

Memiliki bulu, paruh dan sayap

Dapat terbang tapi ada yang tidak dapat terbang

Cara berkembang biak dengan bertelur
Contoh : Rangkong, burung hantu

Pemateri menjelaskan
ke murid yang harus
tulis nama burung di
bawah ini

Kamu bisa terbang?

Tidak!

Elang
Kasuari
Amfibi (hewan vertebrata):

Berdarah dingin ( suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan )

Bertelur di dalam air

Bernafas melalui kulit yang berpori-pori

Siklus hidup: transformasi (perpindahan) dari larva (Bentuk muda) air hingga dewasa terestrial (ke
permukaan tanah). Siklus hidup; Perpindahan dari air ke permukaan tanah (Ketika dalam air dia masih
kecil atau muda dan ke permukaan tanah ketika dia dewasa)
Contoh : katak, kodok
Serangga (hewan invertebrata):
Memiliki 6 kaki

Tubuhnya terdiri dari 3 bagian : Kepala , dada dan perut

Mempunyai 2 antena di kepala yang berfungsi sebagai pendeteksi lawan ataupun makanan.

Kebanyakan dari mereka memiliki 2 atau 4 sayap

Memiliki mata majemuk (Stuktur lapisan demi lapisan yang tersusun sempurna)
Contoh : rie rie, semuk



Pertanyaan: Kelompok binatang apa yang mempunyai spesies yang paling banyak di dunia? SERANGGA
Populasi terbesar dari binatang adalah SERANGGA: ada sekitar 1.2 juta spesies dan masih banyak lagi yang di
temukan setiap hari! Pemateri menjelaskan yang banyak jenis di dunia masih belum termukan, seperti satu jenis
« water rat » endemik di Sulawesi, bulan juli lalu!!

LATIHAN: Kelompok
binatang
Berilah Penjelasan agar
murid bisa menyelesaikan
latihan di bawah ini.

REPTIL

BURUNG

Tulis nama Kelompok
Binatang di setiap gambar

MAMALIA
SERANGGA

AMFIBI

IKAN

Berilah arahan agar murid bisa melengkapi kata-kata ini:
LENGKAP: di Sulawesi ada 127 spesies mamalia, dan 79 adalah endemik Sulawesi.
330 spesies burung, dan 70 adalah endemik Sulawesi.
Endemik artinya:Interaksi dengan murid sebelulm menjelaskan definisi yang hanya bisa hidup secara
liar di satu tempat tertentu.
Pemateri bisa interaksi dengan murid kalau mereka kenal jenis yang endemic Sulawesi

Ekosistem, keanekaragaman, jenis
hewan: semuanya saling
LATIHAN: Rantai
makanan
Siapa makan apa? Tulis hubungan apa yang ada antara keanekaragam
di dalam hutan Tangkoko, Gunung Klabat dan Gunung Tumpak! Pemateri
menjelaskan kepada murid detail
rantai makanan

Hutan dan Hewan yang hidup saling
kertergantungan
Hutan tidak bisa hidup tanpa hewan begitu juga hewan tidak
bisa hidup tanpa hutan. Contoh ada beberapa tumbuhan yang
membutuhkan satwa liar untuk regenerasi .
Kelelawar dengan buah: Kelelawar mempunyai peran sebagai
kunci dari kelangsungan hutan alami terhadap pohon dan
buah-buahan di Sulawesi. Kebanyakan tumbuhan berbunga,
termasuk pohon. Pohon tidak bisa menghasilkan bibit dan
Itu adalah Beberapa jenis buah-buahan
buah tanpa penyerbukkan, yaitu proses pemindahan serbuk
yang disurbukkan kelelawar: Jelaskan dan
sari dari bunga jantan ke putik bunga betina.
interaksi: tulis nama buah yang kamu
Penyerbukkan ini terjadi waktu kelelawar menghinggapi bunga
lihat : Durian, pisang, Rambutan, Mango,
dan meminum madunya. Sebenarnya, satu-satunya cara
penyerbukkan pohon durian untuk menghasilkan buah adalah
Nangka , dll
dengan bantuan kelelawar.

Tak ada paniki,
tak ada durian!
Sticker dari
Tompotika

Jelaskan kepada murid masalah yang Dunia punya dengan hilangnya lebah. Lebih
info di sini:
http://indocropcircles.wordpress.com/201
4/01/13/koloni-tawon-musnah-apa-yangakan-terjadi/
Foto:MNP/BBC

Rangkong dan yaki dengan pohon
beringin: Untuk pohon beringin
dapat tumbuh, membutuhkan
bantuan dari satwa liar yang
memakan buah seperti rangkong dan
yaki.
Untuk lebih detail tentang itu kita
akan membahasnya pada pelajaran 4
Tentang; Yaki! :)

LATIHAN :
Menurut kamu, kenapa pohon punya
akar besar di hutan hujan tropis?
Karena untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam
tanah, membantu untuk menopang berat, dan
untuk bertahan dari angin dan badai.

Hutan hujan tropis memiliki 4 lantai
Di hutan hujan tropis, setiap elemen dari hutan memiliki peran, Mulai dari pohon, tanaman, pohon
anggur, daun, jamur dan bahkan sisa pohon mati. Semuanya membantu agar kelestarian hutan yang kita
miliki, tidak ada yang hilang! Jelaskan tentang kenapa tidak ada yang hilang (konsep dekomposisi
daun, kompost alami , dll)
Jelaskan yang murid harus tulis nama lapisan
Lapisan 1: HUTAN LANTAI
Lapisan 1 terdiri dari element kecil seperti
daun atau daun yang mati, jamur.
Elemen itu menyiapkan tanah yang subur untuk
membuat pohon bertumbuh sehat.
Jamur dan hutan lantai di Tangkoko

Lapisan 2: SEMAK SEMAK
Di Lapisan 2 cahaya matahari sangat sulit
menembus. Tapi ada daun yang besar, atau lebar,
untuk menyerap semua cahaya yang dibutukan
di antara pepohonan. (interaksi lagi tentang
kenapa pohon perlu cayaha - konsep fotosintesis )
Di Lapisan 2 terdapat pohon kurang dari 15 meter,
dan tumbuhan yang berbunga. Di sini kita bisa menemukan
serangga, burung, ular dan tupai.

Lapisan 3: KANOPI
Pada Lapisan 3, ketinggian pohon di atas 40 atau 50
meter, membantu mereka untuk mendapatkan cahaya.
Kanopi adalah bagian hutan yang paling banyak
menerima cahaya matahari dan paling banyak
kehidupan. Kita bisa menemukan banyak buah dan bunga.
Makanan untuk kupu-kupu, burung
dan mamalia. Kanopi melindungi sebagian hutan
matahari, hujan dan angin.
Lapisan 4:POHON MUNCUL
Pada Lapisan 4, ketinggian pohon di atas 70 meter,
dan mereka yang mendominasi hutan. Pemateri
memberikan penjelasan singkat tentang
mendominasi.

Tupai dan semak-semak di hutan Tangkoko

Yaki dan kanopi di hutan Tangkoko

dari

Pohon muncul dan elang bondol

Manusia dan hutan hujan tropis
Hutan dan pohon sangat diperlukan untuk manusia yang tinggal
di dekatnya. Hutan menyediakan 80% dari bahan-bahan utama
yang kita gunakan setiap hari, seperti; teh, kopi, kakao, vanili dan
buah-buahan seperti pisang, mangga, nanas, dan lain-lain.
Apakah kamu tahu? Bahwa lebih dari 24% dari obat-obatan yang
digunakan saat ini berasal dari tanaman yang berasal
dari hutan hujan tropis! Interaksi dengan murid: apakah kalian perlu hutan untuk makan? Untuk obat?
Foto-foto dari Jerome Micheletta, PKT dan Mongabay

LATIHAN: 4 Lapisan hutan

LATIHAN :

Tulislah 4 lapisan hutan di
bawah gambar ini. Coba tampah
lihat halaman lain!

Potong hewan dan menempatkan mereka di
Lapisan hutan dengan lem (satu hewan
(berada pada satu lapisan)1, 2, 3, 4). Dan warnai gambar :)

HUTAN LANTAI

KANOPII

SEMAK-SEMAK

POHON MUNCUL

PELAJARAN 2: Apa yang saya pelajari ?
Perhatikan gambar yang ada di bawah ini!
1) Hutan hujan dapat ditemukan di :

XDekat Ekuator
□Indonesia saja
□Afriki saja

2) Dimana hutan hujan terbesar di dunia? Hutan hujan terbesar di dunia adalah:
□ Hutan di Kongo (Afriki)
□Hutan Tangkoko (Sulawesi, Indonesia)

XHutan Amazon (Amerika Selatan)
3) Kenanekaragaman Sulawesi adalah istimewa karena :

XAda banyak jenis binatang endemik Sulawesi (artinya yang tidak ada di tempat lain di Dunia)
□Ada banyak Cagar Alam
□ Bentuk Sulawesi lucu

4) Di lapisan hutan ke berapa, hewan bisa menemukan buah-buahan?
□Semak-semak
□Pohon muncul

XKanopi
5) Bagaimana keadaan hutan Tanpa Yaki, Rangkong atau kelelawar ?
□Rusak

XHutan tidak bisa regenerasi dan tidak ada pohon dan buah-buahan
□ Tidak ada orang penelitian

PELAJARAN 2: PRAKTEK
- MEMBUAT ALAT PENGUKUR HUJAN Untuk mengetahui berapa curah hujan harian Langkah Pertama;
Siapkan peralatan
Seperti;
- Botol bekas (Seperti
Sampah dari botol
plastik aqua atau yang
lainnya)
- Selotip/Perekat
- Spidol permanen

Langkah Kedua:
- Potong bagian atas botol
- Tempatkan kembali secara terbalik
- Rekatkan dengan selotip atau perekat lainnya agar yang terpotong
tidak goyang atau bergerak.

Langkah Ketiga:
Untuk mengetahui bagaimana untuk mendapatkan pengukuran
pada sisi botol (dalam menentukan jumlah curah hujan) pertama
kali ukur diameter botol atas kemudian ukur diameter botol
bawah. Contoh hasil diameter atas di sebut ‘’Re’ ’dan diameter
bawah di sebut ‘’Rb’’.
Untuk menentukan angka pada sisi botol adalah;
Re pangkat 2 (atau Re kuadrat) di bagi Rb pangkat 2
(atau Rb kuadrat) atau Re² / Rb².
Misalnya jika ;
Re = 80mm
Rb = 50mm
Maka: Re² / Rb² = 80² / 50² = 6400/2500 = 2,56
Jadi, jarak antara setiap pengukuran pada botol adalah 2,56mm.
Setelah mendapatkan hasil, beri tanda pada sisi botol dengan
garis datar dan tulis hasil nilai pengukuran tersebut. Jadi jarak
antara garis pertama ke garis kedua diukur sesuai dengan hasil
pembagian tadi.

Catat setiap hari jumlah air dalam mm, setelah di catat buang air dalam botol ukur sebelum
dikembalikan pada tempat semula! Kemudian jumlahkan semua catatan hasil curah hujan selama lebih
dari sebulan, atau setahun.Berapa banyak air turun setiap minggu di tuliskan dan gambarkan pada
halaman berikut.

PELAJARAN 2: PRAKTEK
- EKOSISTEM ALAMI ATAU BUATANPilih dua ekosistem di sekitar kamu (alami dan buatan), dan tulis atau gambar semua elemen (biotik atau
abiotik) di dalam setiap ekosistem yang kamu melihat.

PELAJARAN KE2: PRAKTEK
Praktek: Makanan, minuman dan obat dari hutan
Tulis atau gambar di sini apa yang keluarga kamu buat dengan daun, buah-buahan, tumbuhan dari hutan.
Informasi dari semua murid dalam satu kelas, di satukan menjadi satu buku.

PELAJARAN 2 : PRAKTEK
- DAUN DARI HUTANPergi di hutan di sekitar kamu dan koleksi daun mati yang jatuh di tanah, kemudian
arsir daun dengan pulpen atau pensil pada halaman ini. :)

Pelajaran Ketiga:

Pengenalan Flora dan
Fauna di Indonesia, Sulawesi, dan
di hutan di sekitar kita
Satwa liar atau pemelihara:
Satwa liar adalah satwa binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar.
Satwa pemelihara merupakan pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam
lingkungan kehidupan sehari-hari manusia.

LATIHAN: Satwa liar atau pemelihara
Tulis di bawah setiap gambar nama Satwa dan tulis “liar” atau “pemelihara”

Anjing: pemelihara

Kuskus: satwa liar

Burung nuri: satwa liar

Yaki: satwa liar

Burung hantu: satwa liar

Mereka lebih senang di hutan! 

Satwa liar di Indonesia:
Indonesia mempunyai beragam-ragam satwa yang
unik! Indonesia adalah negara yang kaya akan
keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000
jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat
di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia.
Mari memperlihatkan satwa-satwa yang berada di lima kepulauan terbesar di Indonesia dan beberapa
satwa di kepulauan kecil! Tentang “STATUS IUCN Daftar Rendah”, kamu akan lengkap informasi waktu
pelajaran 6!

- SUMATRA:
Nama: Harimau Sumatera
Jumlah ekor: 400-500 (2008)
Ciri: Jenis Harimau terakhir di Indonesia
Ancaman-ancaman: Penghancuran habitat
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Foto: WWF

Nama: Gajah Sumatera
Jumlah ekor: 2000 – 2700 (2000)
Ciri: Lebih kecil dari india
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Foto: hys.org

Ancaman-ancaman:dibunuh dan diracuni
manusia. Sekitar 83% habitat gajah Sumatera telah menjadi wilayah perkebunan.

Nama: Orangutan Sumatera
Jumlah ekor: sekitar 6600

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Ciri: lebih tipis dari kerabat Borneo,
memiliki lebih pucat mantel merah, rambut panjang, dan wajah lebih lama
Ancaman-ancaman: Penghancuran habitat (utama karena terlalu banyak ladang
kepala sawit—lihat foto) dan diburu
manusia untuk pemelihara.

Foto: Wikipedia

- JAWA:
Nama: Badak Jawa
Jumlah ekor: Antara 37 dan
44 (2012)
Ciri: Badak Terkecil di dunia. Badak
Vietnam (sama jenis dengan Jawa)
so punah tahun 2011
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Ancaman-ancaman:Penghancuran
habitat dan dibinuh untuk membuat obat tradisional di Vietnam (cula)
Foto: National Geographic

Nama: Owa Jawa
Jumlah ekor: 2000
Ciri: Tidak ada jenis owa lain
di Jawa
Ancaman-ancaman:
Deforestasi, perburuan untuk
memelihara

Foto: Mongabay.com

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Nama: Harimau Jawa
Jumlah ekor: SUDAH PUNAH dari 1980-an
Ciri: Pernah memiliki ukuran tubuh lebih besar
dari Harimau Sumatera dan Harimau Bali
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Ancaman-ancaman: perburuan dan perkembangan lahan pertanian yang mengurangi
habitat binatang ini secara drastis
Foto-foto: Wikipedia

- KALIMANNama: Orangutan Kalimantan
Jumlah ekor: antara 45000 dan
69000

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Ciri: Lebih besar dan warna lebih
gelap dari Orangutan Sumatra
Ancaman-ancaman: Penghancuran habitat, perdagangan hewan-hewan, dan
orangutan muda yang ditangkap untuk dijual
sebagai hewan peliharaan, biasanya yang melibatkan pembunuhan ibu mereka.

Foto: WWF

Nama: Bekantan
Jumlah ekor: 250 000 (1998)

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Ciri: jantan punya hidung panjang, betina tidak
Foto: Wikipedia

Ancaman-ancaman:Penghancuran habitat
(ladang kepala sawit)

Nama: Beruang madu
Ciri: Jenis beruang terkecil di dunia
Jumlah ekor: turun lebih dari 30%
dalam 30 tahun terakhir
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Ancaman-ancaman:Penghancuran
habitat, diburuh untuk pemelihara

Nama: Kanguru Pohon (Matschie)
Jumlah ekor: diketahui

-

Ciri: ada 12 jenis Kanguru
Pohon
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Ancamanancaman:Penghancuran

habitat

Nama: Cenderawasih Raggiana

Foto: WWF

Jumlah ekor: diketahui
Cirik; ada 43 jenis burung cendrawasih

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Ancaman– ancaman:Penghancuran

habitat (deforestasi, tambang)

Nama: Kasuari gelambir-ganda

Foto: Wikipedia

Jumlah ekor: diketahui di Papua. Di Australia: 2500
Ciri: jantan menjaga anaknya!

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Ancaman-ancaman: diburu,
ditangkap untuk perdagangan ilegal. Dibunuh
oleh mobil

Foto: Wikipedia

Nama: Kuskus tutul hitam

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Jumlah ekor: diketahui, tapi penurunan populasi lebih dari 80% selama
tiga generasi
Ciri: merupakan kuskus terbesar kedua setelah
kuskus beruang sulawesi (Ailurops ursinus).
Ancaman-ancaman: eksploitasi hutan dan hilangnya habitat (terutama konsesi kelapa sawit)
Foto: Wikipedia

- BALI, FLORES, KOMO-

DO
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Nama: Komodo
Jumlah ekor: 4000-5000
Ciri: adalah spesies kadal terbesar di dunia
Ancaman-ancaman:Aktivitas vulkanis, gempa bumi, kerusakan
habitat, kebakaran, berkurangnya mangsa, meningkatnya
pariwisata, dan perburuan gelap
Nama: Jalak Baki
Jumlah ekor: kurang dari 50

Foto: http://vacationto-indonesia.
blogspot.co.uk/

Ciri:burung pengicau berukuran sedang, dengan panjang lebih kurang
25cm
Ancaman-ancaman:perburuan
ilegal untuk pemelihara

STATUS IUCN
Daftar Merah:

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Nama: Harimau Bali
Jumlah ekor: SUDAH PUNAH dari 1925

Ciri: harimau terkecil dari
ketiga subspesies (Bali dan Sumatra)
Ancaman-ancaman: kehilangan habitat dan perburuan.
Tim pemburu yang dipimpin Baron Oscar Vojnich membunuh harimau bali November 1911. Foto: Wikipedia

Alfred Russel Wallace:
Ini cerita tentang Alfred Russel Wallace (1823-1913), orang peneliti dari Inggris.

Nama saya Alfred Russell Wallace, saya seorang peneliti, yang suka
mencari nafkah dengan mengumpulkan berbagai jenis hewan dari daerah-daerah terpencil
di dunia, untuk kemudian dijual ke museum.
Saya menghabiskan 8 tahun di “indies timur” (Indonesia, Malaysia,
Singapour) tahun 1854 sampai 1862. Ini peta perjalanku:

- Menurut kamu ketika lihat di peta itu, apakah saya
pernah lewat ke Sulawesi Utara? Ya□ Tidak □
- Hewan apa saya pernah mengamati yang sedang
bersarang pada tahun 1859 di pantai Batu Putih ?
Jawaban:

MALEO

Peta dari blogs.scientificamerican.com

Waktu jalan di sana, saya dikumpulkan lebih dari 125.000 spesimen (lebih
dari 80.000 kumbang saja). Lebih dari seribu dari mereka diwakili spesies
baru bagi ilmu pengetahuan. Ini salah satu foto dari kumbang yang saya
mengupulkan:
Selama perjalananku, saya telah diamati Banyak spesies hewan yang luar
biasa§ Apakah kamu bisa mengenali hewan-hewan yang saya mengambar?

Foto: National Science Foundation

Foto-foto:
http://www.darwinproject.
ac.uk/ dan Wikipedia

ORANGUTAN

BURUNG CENDERAWASIH

BABIRUSA

Waktu saya lihat binatang itu, saya percaya bahwa Kalimantan, serta Jawa dan Sumatera dulu menjadi bagian dari
Asia. Sedangkan Timor, Maluku, Papua, dan kemungkinan
juga Sulawesi, dulu merupakan bagian dari benua PasifikAustralia. Jadi saya membuat daerah dan garis Wallacea,
yang adalah zon transisi antara Asia dan Australia. Adalah spesies dari keluarga Australia (seperti kuskus) , dan
spesies dari Asia (seperti ranckong).
Mari mewarnai Wallacea region! Adalah semua pulau
antara Garis WALLACE dan Garis LYDEKKER!

Garis Wallace
Garis Weber
Garis Lydekker

Peta: blogs.scientificamerican.com

Sulawesi: Pulau dan fauna yang istimewa
Seperti Alfred Russel Wallace menjelaskan, Sulawesi adalah pulau istimewa karena
berada di antara benua Autralia dan Asia, dan punya anyak hewan yang tidak ada di
tempat lain di Dunia.
Di Sulawesi terdapat

- 127 spesies mamalia, termasuk 79 endemik (62%),
- 233 jenis burung, 84 diantaranya endemik

Endemik artinya spesies yang ada di satu tempat yang tidak
ada di tempat lain di Dunia.
Contohnya, Sulawesi memiliki 7 jenis monyet
dan kita tidak bisa menemukanya di tempat
lain di dunia ini!
Satwa apa ini?
YAKI (MACACA NIGRA)
Kamu akan lebih kenal satwa Sulawesi
ini waktu pelajaran 4!
Foto: Stephen Nash

Mamalia di Sulawesi: Dari mana mereka berasal dan kapan, dan apa
yang terjadi sesampainya mereka di sana?
Lihat gambar dan video dan lengkap:
Saat permukaan air laut turun, pada selang waktu selama masa Pleistosin ( -2,588,000 / -11,700) bertepatan
dengan jaman es dengan gelombang tinggi, Pulau (1)BORNEO dan (2)BALI .bagian barat terhubung dengan datar
an Asia Tenggara (Dataran Sunda), dan (3) PAPUA dan Australia terhubung (sebagai Dataran Sahul atau

Meganesia), sementara daratan di antara keduanya tetap tersendiri dan terpisah. Daratan-daratan tersendiri ini, kepulauan panjang-tersendiri, termasuk Sulawesi dengan kepulauan lepas pantainya.
Jadi teorinya adalah bahwa mamalia-mamalia itu berasal dari Sunda dan Sahul (jalur merah muda) datang
ke Sulawesi, karena pada waktu itu jarak antar pulau dekat. Setelah itu, permukaan air laut naik lagi, dan
hewan-hewan itu terisolasi dan berevolusi sendiri. Ini evolusi: spesies berubah dan beradaptasi di Sulawesi tanpa terkait lagi dengan pulau-pulau lainnya.

(1)

(2)

(3)

Satwa di Sulawesi dan di hutan di sekitar kita:
Sulawesi memeliki satwa yang istimewa, tapi semua contoh di wabah ini, sudah tidak ada di hutan di
sekitar kita  . Tulis nama dan karakteristiknya dekat fotonya:
Nama: Babirusa
Jumlah ekor: diketahuan

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Karakteristik: Panjang tubuh babirusa
sekitar 87 -106 sentimeter. Tinggi babirusa
berkisar pada 65-80 sentimeter dan berat tubuhnya bisa
mencapai 90 kilogram. Hanya jantan punya taringnya panjang . Sudah tidak ada di hutan Tangkoko dari 1980-an.

Nama: Anoa pegunungan dan Anoa dataran rendah
Jumlah ekor: sekitar 2500
Karakteristik:Anoa dataran rendah relatif lebih kecil, ekor lebih
pendek dan lembut, serta memiliki tanduk melingkar. Anoa pegunungan lebih besar, ekor panjang, berkaki putih, dan memiliki tanduk kasar dengan penampang segitiga.
Anoa dataran rendah sudah punah dari Tangkoko tahun 1989

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Nama: Maleo
Jumlah ekor: sekitar 200 di Tangkoko
Karakteristik: adalah sejenis burung
STATUS IUCN
Daftar Merah:

gosong yang bisa terbang. Perbandingannya sekitar 5 hingga
8 kali lipat dari ukuran telur ayam, dan bertelur
di dalam pasir volkanik.

Satwa di Sulawesi dan di hutan di sekitar kita:
Nama: Tarsius
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Jumlah ekor: diketahuan
Karakteristik: Makhluk nokturnal yang melakukan

aktivitas pada malam hari dan tidur pada siang hari.
Mangsa mereka yang paling utama adalah serangga seperti
kecoa, jangkrik, dan kadang-kadang reptil kecil, burung, dan kelelawar. Ukuran
matanya lebih besar jika dibandingkan besar otaknya sendiri.
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Nama: Soa-soa (nama Soa-soa yang ada di pos3
adalah Momo! )
Jumlah ekor:diketahui, tetapi berlimpah
Karakteristik: Mereka adalah karnivora, dan memiliki berbagai macam makanan: ikan, katak, tikus,
burung, kepiting, dan ular

1

2

Nama: Burung Ranckong

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Jumlah ekor: diketahuan
Karakteristik:Ketika waktunya mengeram, enggang betina bertelur sampai telur
putih terkurung di dalam pohon. Hanya terdapat satu
bukaan kecil yang cukup untuk burung jantan mengulurkan makanan kepada anak burung dan burung enggang
betina.
Jantan adalah nomor:1, Betina adalah nomor:2

Nama: Ular Python
Jumlah ekor: diketahuan
Karakteristik:Adala sejenis ular tak berbisa yang berukuran besar dan memiliki ukuran tubuh terpanjang di antara
ular lain. Ukuran terbesarnya dikatakan dapat melebihi
6.95 mete Dia bisa makan mamalia besar seperti monyet
atau kuscus. Ini adalah predator utama Yaki.

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Satwa di Sulawesi dan di hutan di sekitar kita:
Nama: Kuskus beruang

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Jumlah ekor: Diketauhan, tapi dari 1979-1994,
telah terjadi penurunan 95% di hutan Tangkoko
Karakteristik:adalah hewan marsupial arboreal yang
hidup pada siang hari, yang sering ditemukan berpasangan. Dia makan daun muda, dan seperti banyak
folivores arboreal lain menghabiskan sebagian besar
hari yang beristirahat untuk mencerna.

Nama: Kuskus kerdil
STATUS IUCN
Daftar Merah:

Jumlah ekor: diketahuan
Karakteristik: Hewan nokturnal. Spesies
folivorous yang biasanya ditemukan berpasangan. Lebih kecil dari kuskus beruang.

Nama: Kelelawar (Sulawesi
Flying Fox)

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Jumlah: Diketuahuan
Karakteristik: Sering terlihat makan di pohon sukun dan kelapa. Hal ini umumnya
diburu dan ditemukan di pasar daging satwa liar untuk perdagangan lokal dan regional.
Foto: Scott Heinrichs - Wikipedia

Nama: Cekakak Tunggir Hijau
Jumlah ekor: diketahuan

STATUS IUCN
Daftar Merah:

Karakteristik:Burung itu endemik
Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Utara, termasuk pulau-pulau
Manado Tua dan Lembeh.
Makan serangga, cacing.

Foto: Esli Kakauhe

Pohon, bungka, buah-buahan di hutan di sekitar kita:
Tulis nomor tumbuhan dekat namayna:
Pohon Bitung (Barringtonia asiatica): 3
Ficus (Ficus sp.) : 8

1

Amorphophallus (Amorphophallus paeoniifolius) : 7
Kenanga (Cananga odorata) : 2
Eboni (Diospyros celebica ): 1
Mengkudu (Morinda citrifolia) : 5
Rao (Dracontomelon doa) : 6
Woka Palm (Livistona rotundifolia) : 4

2

3

4
Foto: Claire Gayraud

5
6

Foto: Wikipedia

7

8

LATIHAN: Satwa liar dan tamanan di hutan di Sulawesi
Tulis di bawah setiap gambar nama satwa dan bunga yang ada di Sulawesi

Babirusa

Rangkong

Tarsius

Kuskus Beruang

Pohon Bitung

Ular Python

Babi hutan

Anoa dataran rendah

Maleo

Yaki

Soa-soa

LATIHAN DI RUMAH: Warnai satwa dan bunga!

Bahaya dari/untuk manusia:
Kamu tahu dari Pelajaran 2 yang hutan dan pohon sangat diperlukan untuk manusia yang tinggal
di dekatnya. Manusia berperan penting untuk kelestarian dan keseimbangan hutan dan satwa, tapi
banyak manusia tidak peduli tentang kepentingan alam dan mereka adalah bahaya untuk satwa liar dan
hutan.
Kamu akan lebih kenal tentang ancaman itu waktu pelajaran 6! Sebelumnya, tulis ancaman yang ada di
dan dekat hutan Tangkoko dekat foto: Interaksi: apakah murid pernah lihat kegiatan itu di sekitar
mereka? Berilah arahan agar murid bisa melengkapi legenda dekat foto ini

Penebangan liar untuk membuat rumah, untuk memasak, untuk menjual

Perburuhan, jerat (untuk pemelihara)

Perusakan hutan (untuk membuat
jalan, kebun, ladang)

Konsumsi (Hari Natak, Thanksgiving dll)

LATIHAN DI RUMAH: Manusia dan satwa liar. Untuk tidak ada penyakitnya, lihat
gambar ini dan tulis apa yang harus tidak dilakukan ketika dengan satwa liar kalau kamu pergi ke hutan.

Jangan memberi makanan kepada Yaki.
Manakan Yaki ada di dalam hutan, bukan
di tas kamu! Yaki bisa menjadi sakit.

Jaga jarak kamu dengan Yaki (lebih Jangan meludah dekat Yaki. Yaki
dari 5 meter). Jika kamu terlalu
akan makan sputum ini dan akan
dekat, Yaki dapat menjadi agresif punya virus dan penyakit.

Banyak interaksi antara manusia dan satwa liar adalah bahaya untuk manusia:
Dengan guru kamu, mencari informasi dan tulis di bawah ini penyakitnya apa yang manusia bisa punya
kalau adalah terlalu dekat satwa liar, atau kalau makan satwa liar:
Influensa, tipes, cacing, tbc, rabies, ebola. JJe laskan tentang semua penyakitnya, khusus ebola, karena itu ada

di dalam semua news di Dunia...

LATIHAN :
Potong satwa-satwa dan tempatkan mereka pada pulau yang mereka tinggal, dengan lem!

SOLUSI:

PELAJARAN KE3: Apa yang saya pelajari ?
1) Satwa apa yang bisa pemelihara?

XAnjing
□Burung Nuri
□Jalak Bali

2) Dari 3 jenis Harimau endemik Indonesia, masih ada:
□Harimau Jawa

XHarimau Sumatra
□Harimau Bali

3) Satwa apa yang sudah tidak ada di hutan Tangkok?
□Kuskus beruang dan Komodo

XBabirusa dan Anoa dataran rendah
□Harimau dan Orangutan

4) Mengapa keanekaragaman Sulawesi berbeda dari pulau-pulau lain ? Pilih 2 solusi

X Karena ada satwa liar endemik yang tidak ada di tempat lain di Dunia
□Karena ada Harimau dan Orangutan
□ Karena ada banyak Cagar Alam

X Karena ada 7 jenis macaca
4) Berapa jenis macaca ada di Sulawesi?
□2
□5

X7

PELAJARAN KE3: PRAKTEK
- Satwa di Indonesia Lihat hewan hewan di sekitar, di Sulawesi atau di Indonesia (TV, buku, koran) dan tulis nama di dalam satu
peta Indonesia di kelas kamu.

- Satwa liar/pemeliharaTulis atau gambar di sini satwa pemelihara yang ada di sekitar rumah kamu, dan hewan liar yang ada si
sekitar hutan/sungai/laut, dll..

PELAJARAN KE3: PERMAINAN
- Warna gambar penyu! -

PELAJARAN KE3: PERMAINAN
- Warna gambar Maleo! -

- Potong poster ini dan tarunya di dalam kelas!-

- Potong poster ini dan tarunya di dalam kelas!-

Pelajaran 4 (Empat):

Primata, Yaki (Macaca
(Macaca nigra)
nigra)
dan Macaca nigra Project
Yaki: Sama-sama primata!
Primata adalah mamalia. Pemateri: Tanya lagi kepada murid kalau maereka masih ingkta apa
iu mamalia yang menjadi anggota ordo biologi Primata.
Di dalam ordo ini termasuk lemur, tarsius, monyet, kera, Pemateri: nama primata itu akan dijelaskan pada halaman tersebut dan juga….manusia! 

LATIHAN: KARAKTERISTIK PRIMATA
Tulis karakteristik primata pada setiap gambar di bawah ini.
Apakah manusia punya karakteristik itu juga?

Biasanya memiliki satu bayi
Memeliki 5 jari
Memeliki kuku
________________________ _________________________ _________________________
Bisa dua tapi itu langka

Memeliki jempol berlawanan
Memeliki mata menghadap ke depan
Memeliki otak yang besar
________________________ _________________________ _________________________

LATIHAN: BEBERAPA PRIMATA DI DUNIA
Hubungkan gambar primata dengan namanya.Pemateri: Tanya kepada murid berapa mereka kenal,
dan primata apa mereka belum pernah kenal.
Owa

Tarsius

Orangutan

Manusia

Kukang

Yaki

Gorila

Monyet
Apa yang berbe-

Simpanse

atau kera?
da?

Kera adalah primata besar (seperti gorila,
orangutan, simpanse, owa).
Mereka tidak punya ekor! Monyet (seperti yaki, monyet laba-laba, atau tarsius) punya ekor!

LATIHAN: DI MANA EKORKU?
Hubungkan monyet dengan ekornya
Kolobus

Apakah manusia punya ekor?
Pemateri:
Lemur
Interaksi
dengan
Murid
Monyet
TIDAK
labahJadi
manusia
Tarsius
adalah
KERA!

LENGKAPI INFORMASI
BERIKUT:
Pemateri: Bantu murid untuk
lengkap jawaban
Kolobus tinggal di Afrika
Lemur tinggal di Madagaskar
Monyet laba-laba tinggal di
Amerika Selatan
Tarsius dan Yaki tinggal
di:Sulawesi Utara

Yaki

Apakah yaki punya ekor yang
panjang?Tidak, sekitar 2 cm

Primata: Taksonomi
Dalam biologi, taksonomi merupakan cabang ilmu tersendiri yang mempelajari penggolongan
atau sistematika makhluk hidup.
Di dalam ordo « Primata » ada banyak jenis kera, monyet, dan juga manusia. Dari awal ada satu jenis
primata, dan kemudian seiring dengan berjalannya evolusi, lebih banyak spesies muncul.Pada awalnya
hanya ada satu jenis primata, namun dengan adanya evolusi, semakin banyak pula spesies yang muncul.
Monyet yang tinggal di Afrika. Pemateri: Tanya kepada murid di dalam Afrika, bisa cek di petia Duia di
kelas. dan Asia Pemateri: Tanya kepada murid di dalam Asiaadalah “Monyet Dunia lama”. Monyet yang
tinggal di Amerika Pemateri: Tanya kepada murid di dalam Amerika. Selatan adalah “Monyet Dunia Baru”.Pemateri: Menjelaskan tentang “Dunia Baru”, kenapa Aperika adalah Dunia Baru (menjelaskan
tentang Christophe Colomb yang “discover” Amerika dll)

LATIHAN :
Gunting gambar satwa primata dan tempatkan mereka di kotak yang benar

Solusi:

Dari gambar taksonomi ini, jenis apa yang paling mendekati manusia? SIMPANSE. Pemateri: Menjelasken yang manusia dan simpanse punya 99% sama ADN . Menjelaskan tentang ADN itu.
Menurut kamu, jenis primata apa yang ada di dalam Cagar Alam Tangkoko dan di hutan di sekitar kamu?
Pemateri: Interaksi sengan murid, Tanya mereka: TARSIUS, YAKI

PRIMATA DI DUNIA:
Di mana Primata tinggal di Dunia? Manusia terdapat dimana-mana dan menyebar di seluruh dunia 
Sementara primata yang lain, hanya tersebar di wilayah dunia yang berwarna putih di peta ini.

LATIHAN :
Baca instruksi dan warnai peta di daerah warna putih, dimana primata tinggal!

Monyet
Dunia
Lama

Simpanse

Monyet
Dunia
Lama

Monyet Dunia Baru
Gorila
Bonobo

Lemur

Orangutan

Lemur

Peta Indonesia

INSTRUKSI:
Membaca instuksi tersebut satu per satu untuk murid bisa membuat itu baik di rumah atau di kelas
Bonobo, Simpanse dan Gorila : tinggal di Afrika Tengah
Orangutan : tinggal di Indonesia saja, Warna biru di tempat putih di dalam kotak « Peta Indonesia »!
Monyet Dunia Lama : Monyet ini (sama keluarga dengan Yaki) tinggal di Afrika dan di Asia, Warna hijau
tempat Afrika (tapi tidak di tengah) dan di seluruh Asia (tapi perhatikan, tidak ada monyet di Papua !).
Monyet Dunia Baru : Monyet ini tinggal di Amerika Selatan saja,
Lemur: tinggal di Madagaskar, satu pulau dekat Afrika!
Untuk setiap lokasi primata, cek bersama murid kalau mereka lihat dan mengerti lokasi ada di mana

Macaca di Dunia dan Indonesia:



Di Bumi ada 22 jenis Macaca
Satu saja ada di Afrika. Pemateri : cek dengan murid jenis apa dan di mana (Macaca sylvanus, di Afrika Utara - Morocco, Algeria dan Gibralter), dan lebih banyak ada di Asia

11 jenis ada di Indonesia. Pemateri: menjelaskan yang setengah jenis primata ada di Indonesia, dan itu unik!

Peta lokasi jenis-jenis Macaca di Bumi
Peta lokasi jenis-jenis Macaca di Bumi

Semua jenis-jenis Macaca di Bumi (Peta dan foto dari Therry, 2007)

Macaca di Sulawesi:
Pemateri: Menjelaskan tentang setiap lokasi Sulawesi

Gambar: Stephen Nash

LATIHAN : Lihat peta di halaman 5, baca instruksi dan coba warnai

7 jenis monyet

dan tempat mereka di Sulawesi. Pemateri: membaca informasi warna dan lokasi bersama murid

Yaki - Macaca Nigra: Identitas




Adalah endemik. Pemateri: Tanya kepada murid apa tu endemik
dan Tanya mereka untuk lengkap dengan jawaban: SULAWESI UTARA

Species endemik: Spesies yang hanya hidup secara liar di satu
tempat tertentu.
Taksonomi:
Kingdom
Phylum
Kelas
Ordo
Family
Genus
Jenis

: Animalia
: Chordata
: Mammalia
: Primata
: Cercopithecidae
: Macaca
: Macaca Nigra

Semua Foto:
Jerome Micheletta

 Nama lokal: Yaki, Wolay, Wale’
 Nama bahasa Inggris: Sulawesi crested black macaque.

LATIHAN: Lengkapi karakteristik Yaki
Pantat: Buat hati
merah

Jambul:

menonjol

Badan: hitam legam

Ekor: kecil, 2 cm



Hidup berkelompok dalam grup dengan banyak jantan dan betina
(dari 15 sampai 100 ekor). Betina tinggal di dalam grup dimana mereka lahir dan mengikuti pola matrilineal (Pemateri menjelaskan tentang matrilineal). Jantan-jantan melakukan migrasi, bermigrasi
ketika mendekati masa dewasa. Jelaskan lebih tentang itu

Habitat : Hutan hujan dataran rendah. Pemateri
bisa bertanya kepada murid tentang habitat itu dan kalau
mereka ingkat dari pelajaran 2.

Makanan: Makanan utama Yaki adalah buah-buahan
hutan. Kadang-kadang mereka juga memakan daun
muda, serangga dan hewan kecil . Yaki dapat
menyimpan makanan dalam kantong di pipi
mereka sebagai; Tolong Tanya Eppen untuk
mejelaskan tentang pipi, karena lucu ;)

Makanan Yaki

Kelompok Yaki

Pipi

Yaki : Status
Yaki adalah hewan yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional (Pemateri menjelaskan yang
lebih detail lihat di Pelajaran 6 tentang satwa dilidungi, tapi masih bisa menjelaskan apa itu dilidungi) .

1998: 26 ekor Yaki/km2
1989: 76 ekor Yaki/km2
1980: 300 ekor Yaki/km2
Pemateri bisa membuat pelatihan berikut dengan permainan matematika. Contoh: Kalau lihat di gambar pertama yang ada 15 Yaki, dan artinya 300 ekor Yaki/km2, 4 Yaki di Gambar ke2 artinya berapa yaki
per km2, dan gambar ke3 artinya berapa Yaki per km2?
Kenapa Yaki perlu dilindungi? Bisa diskusi dengan murid tentang apa yang mereke pikir tentang itu.

LATIHAN: Tulis di bawah gambar, alasan status Yaki adalah hampir punah . Pemateri
bisa pertanya murid sebelum mulai langkap tentang acaman ancaman tersebut.

Pengambilan kayu
(untuk membuat rumah, prahu, untuk
dijual)

Pertanian dan Kebun (utama kelapa)

Kebakaran hutan: alami atau
pemnukaan lahan pertanian

Semua Foto:
Jerome Micheletta
Jerat

Dijadikan Peliharaan

Dikonsumsi (Hari natal, dll)

Tahun 2010, populasi yang hidup di habitat alami hanya tinggal 5000 ekor saja! Ada sekitar 2000 di Tangkoko.

Macaca Nigra Project: Misi dan Kegiatan
Macaca Nigra Project adalah program
penelitian khusus tentang Yaki. Programme
ini telah diluncurkan pada bulan April 2006
dalam rangka untuk mempelajari ekologi (jelaskan ekologi), biologi (jelaskan biologi) reproduksi (jelaskan reproduksi) dan sistem sosial (jelaskan sistem sosial)Yaki
di habitat alami mereka dan untuk mempromosikan
konservasi di tingkat spesies Pemateri bisa menjelaskan
lebih tentang itu.

Stasiun penelitian MNP (Foto: Glaire G)

LATIHAN:
Mari ikuti aktivitas peneliti Macaca Nigra Project sehari-hari! Lengkapi isian berikut!

Lokasi terletak di hutan Tangkoko.
Jam 5.30 pagi, kamu sudah bangun dari jam 4.30 untuk
mencari lokasi pohon tidur Yaki dengan asisten peneliti. Jelaskan kenapa penting untuk mencari Yaki awal sekali. Kamu lewat dari pantai dekat Pos3 untuk lihat
matahari terbit. Pemandangan yang indah!
Foto: Glaire G

Lengkapi text tersebut di atas dan juga isi peta wilayah dengan nama kelompok Yaki: Rambo 1, Rambo 2, Pantai Batu 1 (PB1), Pantai Batu 2 (PB2), Rambo 3.
Team Macaca Nigra Project ikut beberapa kelompok Yaki, nama mereka adalah Rambo 1, Rambo 2,
Pantai Batu 1 (PB1) , Pantai Batu 2 (PB2) dan Rambo 3. Hari ini kamu akan ikut Rambo 2.
Apakah kamu ingat? Kelompok Yaki bisa sampai 100 ekor. Kelompok Pantai Batu tadinya adalah satu kelompok yang besar, sekarang telah terbagi menjadi 2 kelompok yaitu: PB1 dan PB2! Jelaskan kenapa sekarang ada 2 kelompok dan bukan 1 kelompok yang besar. Wilayah kelompok Rambo 2 adalah yang terdekat kampung dan sungai Tanya murid kalau mereka sudah bertemu kelompok Yaki di dekat kampung,
sungai, kebun dan apa yang mereka pikir tentang itu (senang? Tidak senang? Dll) Batu Putih.
Sebelum terbagi, kelompok Pantai Batu adalah yang terjauh dari kampung. Kelompok
Rambo 1 adalah kelompok yang berada diantara dua kelompok.
Rambo 2

Kelompok Rambo 3 adalah
lebih jauh, tidak ada di peta.
Rambo 1
PB1 & PB2

Jelaskan tentag kelompok apa yang murid
akan bertemu waktu trip, dan kenapa mereka tidak akan bertemu dengan PB1, PB2
atau Rambo3.

Kegiatan utama MNP adalah penelitian. Hari ini, kamu akan mengamati perilaku Yaki bersama dengan Julie. Kalian akan ikut beberapa
Yaki dan Julie input data perilaku mereka di dalam laptop kecilnya.
Jelaskan tentang laptop itu, mungkin bisa memberi satu waktu di
kelas? Apakah kamu tahu? Setiap Yaki yang akan diambil datanya
harus diberi nama dahulu? Dan orang MNP bisa kenal setiap Yaki
yang ada di kelompok!Tulis beberapa nama Yaki yang ada di Kelompok Rambo 2: Tanya murid lkalau mereka sudah kenal nama Yaki
Foto: MNP
atau tidak: Kacang, Uhura, Tarzan, XX (pemateri dan MNP bisa lengkap)

LATIHAN : Amati perilaku ini dan tulis ekpresi yaki di bawah foto :

MUKA BERMAIN/ MENGUAP/
MULUT SETENGAH TERBUKA/ KECUPAN BIBIR/ GIGI TERTUTUP TANPA SUARA.
Orang MNP akan menjelaskan perilaku ini waktu di hutan!

GIGI TERTUTUP
TANPA SUARA.

MENGUAP

MULUT SETENGAH

KECUPAN BIBIR

MUKA BERMAIN

TERBUKA

Nama yaki yang paling dikenal di dalam
kelompok Rambu 2 adalah: Kacang
Lihat foto dia, apa yang terjadi dengan
dia? Dia punya satu tanga saja, karena dia
terjebak oleh jerat waktu dia umur 10 bulan saja
Foto: MNP

Cagar Alam Tangkoko adalah hutan dilindungi. Pemateri bisa menjelaskan
yang « tanaman dilidungi » akan dijelaskan detail waktu pelajaran 6, tapi
masih bisa menjelaskan apa itu tanaman dilidungi, dan apa yang bisa atau
tidak bisa membuat di dalam tanaman itu. Sayangnya masih ada banyak
ancaman terhadap Yaki dan satwa liar lainnya. Oleh karena itu, kadangkadang Team MNP membuat kegiatan konservasi: Pemateri menjelaskan
konsep konservasi dan menjalskan yang apa yang terjadi tersebut adalah
kegiatan konservasi Ketika kamu ada dengan Rambo 2, Meldy dan Iwan
ikut Kelompok Rambo 1. Dan hari ini mereka menemukan satu Yaki yang
terjebak dalam jerat.. Biasanya jerat yang ditemukan oleh MNP adalah untuk satwa liar lain seperti tikus, babi hutan, atau ayam hutan. Pemateri bisa
interaksi dengan murid. Apakah mereka sudah lihat jerat di hutan? Apakah mereka dari sekarang bisa membersikhan jerat? Itu artinya berbuat untuk alam!

Foto: MNP

Tapi Yaki (seperti Kacang) bisa ikut terjerat…! Meldy akan melepaskan Yaki, (jelaskan tentang itu) dan
Iwan akan membersihkan jerat (jelaskan tentang itu). Kalau Yaki terluka parah, MNP meminta bantuan

dari doktor hewan dari PPS Tasikoki untuk penanganan penyembuhan Yaki (jelaskan tentang itu). Apakah kamu tahu?
Meskipun dilarang, pada tahun 2013 MNP
pernah menemukan tahun 2013 MNP pernah menemukan XX
jerat di Tangkoko! XX untuk tikus, XX_ untuk babi hutan dan XX
untuk ayam hutan! Tolong cek dengan MNP tentang data itu.
Kadang-kadang, team MNP juga memuka penebangan liar
di hutan. Untuk setiap kegiatan yang illegal, MNP memberitahukan
kepada BKSDA dan Polhut, agar dapat menjadi laporan yang selanjutnya
diambil tindakan.

Untuk menekan kemungkinan kepunahan Yaki, maka MNP
melakukan pendidikan. Seperti hari ini! Ini
penting untuk generasi muda agar lebih mengenal dan menjaga
hutan dan Yaki. Bersama dengan team PKT, Stephan dan orang
lain pergi ke kelas dan ke hutan dengan murid untuk lebih menjelaskan tentang Yaki! Waktu malam, Stephan juga menjelaskan
tentang Yaki kepada sekolah (jelaskan di sekolah di mana) dan
Juga masyarakat, untuk mereka lebih kenal Yaki dan bisa memberi banyak informasi ke turis! (jelaskan
tentang itu)

Sekarang jam 18.00, Yaki sudah tidur di pohon tempat mereka tidur.
Kamu kembali dari hutan, dan, lewat dari pantai, dengan mata
hari terbenam, kamu bisa berenang dan mandi di pantai :)
Apakah kamu mau menjadi peneliti di Macaca Nigra Project juga?
Interaksi dengan murid tentang pertanyaan beritkut!
Foto: Glaire G, semua foto lain: MNP

PELAJARAN KE 4: Apa yang saya pelajari ?
1) Yaki adalah:

□Kera
□Monyet dunia baru

XMonyet dunia lama
2) Asa berapa jenis macaca di Indonesia?
□7

X11
□23

3) Ada berapa ekor Yaki yang tinggal di Sulawesi?
□ 2000

X 5000
□ 7500

4) Ancaman terbesar untuk satwa liar yang ada di Tangkoko adalah;

XJerat dan pembalakan liar
□ Banyak turis
□ Ular phyton

5) Kegiatan utama Macaca Nigra Project adalah:

XPenelitian
□ Konservasi
□ Pendidikan

PELAJARAN KE 4: PERMAINAN
-PAKAI SEBAGAI MASKER ATAU TOPENGCetak, guting, warnai, dan memakai sebagai masker gunakan sebagai topeng. Yang kamu butuhkan
adalah kertas (sebaiknya keras), gunting, dan elastis! (materi dari Selamatkan Yaki)

PELAJARAN KE 4: PRAKTEK
- PETA PRIMATA Di rumah atau di kelas, ketika nonton TV atau membaca buku, tulis nama primata Indonesia atau di Dunia
yang kamu pelajari dan berikan namanya dan atau fotonya sesuai dengan lokasinya di peta Indonesia
atau di peta Dunia.

Pelajaran 5 (Lima)
Tangkoko Trip
Persiapan murid: bilang ke mereka yang ini adalah momen yang istimewa: tidak ada tempat lain di Dunia dia mana bisa lihat Yaki dekat begitu. Tidak perlu banyak foto, selfie, video: Menikmati mengamati
saja! Siap

untuk trip?

Tulis di bawah setiap gambar apa bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan pada saat di Hutan Tangkoko.

Jangan membuang
sampah di hutan, sampah harus tinggalkan
dengan kamu sampai
ada tempat sampah.

Jaga jarak kamu
dengan Yaki (lebih dari
5 meter). Jika kamu
terlalu dekat, Yaki
dapat menjadi agresif

Jangan memberi
makanan kepada Yaki.
Manakan Yaki ada di
dalam hutan, bukan di
tas kamu! Yaki bisa

Tinggal dengan
kelompok masing masing, jangan pergi
sendiri di mana-mana.

Jangan kontak mata
dengan Yaki. Itu artinya
ancaman untuk dia,
dan dia bisa menjadi
agresif dengan kamu.

Jangan meludah dekat
Yaki. Yaki akan makan
sputum ini dan akan
punya virus dan

Bisa menigmati melihat
perilaku Yaki yang
istimewa, kalau kamu
diam dan jaga jarak :)

Jangan ribut waktu di
hutan! Kalau ribut, satwa akan lari, dan kamu
tidak bisa lihat mereka!

penyakit.

Semua satwa dan tumbuhan punya nama latin. Jelaskan yang itu adalah juga nama ilmiah. Nama latin
Yaki adalah Tanya murid untuk lengkap : MACACA NIGRA

Identitas Yaki: Jantan
Tulis di dekat gambar ukuran yaki jantan:
Tulis di dekat gambar karakteristik jantan :Sebelum menjelaskan, tanya ke murid kalau mereka saudah tahu tentang karakteristik yaki
50 cm

Dia punya gigi
taring besar

Dia punya
penis yang
merah untuk
menarik
betina

60 cm

Yaki jantan berapa berat?: Sekitar 10 kilo
Yaki jantan hidup sampai umur berapa? Sekitar 20 tahun
Warna yaki jantan adalah: hitam

Identitas Yaki: Betina
Tulis di dekat gambar ukuran yaki betina:

40 cm

50 cm

Yaki betina berapa berat?: Sekitar 6 kilo
Yaki betina hidup sampai umur berapa? Sekitar 20 tahun
Warna yaki betina adalah: hitam

Tulis di dekat gambar karakteristik betina :
Dia pembengkakan saat dia dalam periode estrus, artinya masa reproduksi. Ini berarti bahwa dia siap untuk
bereproduksi dan memiliki bayi.

Identitas Yaki: Bayi
Betina melahirkan sesudah sekitar 6 bulan kehamilan.
Biasanya, betina melahirkan satu bayi saja.
Bayi minum susu dari mamanya sampai 1 tahun
Warna bayi adalah putih pucat

Identitas Yaki: Remaja

Sesudah 12 bulan, bayi sudah bisa lepas dari induknya.
Saat inilah bayi Yaki dikelompokkan menjadi Juvenile atau
Remaja.
Apa yang Remaja suka bikin sehari-hari ?
Berlari dan bermain dengan remaja lain, menggoda kera
dewasa, memanjat pohon

Yaki di Sulawesi dan di Tangkoko. Berilah arahan agar murid bisa melengkapi kata-kata
ini
Ada 7 jenis macaca di pulau Sulawesi dan mereka tidak hidup di tempat lain Interaksi: Apakah murid sudah ingkat nama macaca lain di Sulawesi? Artinya mereka adalah satwa endemik dari pulau Sulawesi.
Tapi ada Yaki yang hidup di luar Sulawesi : Ada juga Yaki di Pulau …Bacan, tapi tempat ini bukan tempat
alami untuk Yaki. Mereka dibawa ke sana oleh manusia. Yaki hidup di mana di Sulawesi ? Sulawesi Utara…. Berapa jumlah Yaki hidup di Sulawesi ? Sekitar 5000
Berapa jumlah Yaki hidup di Tangkoko?.sekitar 2000 Cagar Alam Tangkoko adalah tempat terbesar
untuk Yaki. Yaki hidup di tempat lain di Sulawesi Utara, seperti: Gunung klabat, Gunung Tumpa, dll. Murid
bisa tulis contoh lain dengan bantuan pemateri
Luas CA Tangkoko-Duasudara adalah sekitar 8800 hektar . Setiap hari, Yaki bisa berjalan sekitar 10 kilometer! Interaksi dengan murid: kenapa Yaki berjalan banyaK Untuk mencari tempat makanan, tempat tidur yang aman, dll

Makanan Yaki:
Tulis nama makanan/minuman di bawah setiap gambar, dan beri tanda silang pada gambar makanan yang
tidak alami untuk Yaki (artinya yang tidak ada di hutan):

Daun-daunan

Serangga

Burung kecil

Daun Bambu

Buah Ficus

Kelelawar

mudah

______________
Kelapa

_____________
Super
Mie

_____________
Stroberi

______________
Mengkudu

_____________
Pisang

______________
Coca Cola

Jadi pilih satu Pemateri Yaki adalah omnivora, karnivora, herbivora, atau insektivora ? Pemateri
memberikan penjelasan singkat tentang omnivora, karnivora, herbivora, insektivora
Apakah kamu tahu? Bahwa yaki memakan lebih dari 145jenis tanaman, invertebrata, dan serangga kecil. Untuk
itu yaki tidak cocok dijadikan peliharaan karena selain mereka adalah satwa liar yang dilindungi, juga karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan makan mereka. Pemateri bisa tanya murid kalau mereka tahu makanan
lain apa Yaki bisa makan.

Makanan Yaki penting untuk regenerasi hutan:
Ketika Yaki makan dan mencerna, itu penting untuk regenerasi hutan
Tanya murid kalau mereka masih ingkat tentang konsep regenerasi
hutan dan bisa menjelaskan lagi (Pelajaran 2). Tulis setiap langkah:

Yaki makan buah

Lihat setiap gambar dan tulis deskripsi
Yaki makan buah, mencerna, dan membuat kotoran

Semut-semut mengambil
kotoran dan membawa

Yaki berjalan dengan kantong pipi penuh dengan

Yaki meludah biji buah di
tanah

Kegiatan sehari-hari:
Apa yang kelompok Yaki melakukan sehari-hari? Pemateri menjelaskan yang murid harus lihat dengan
baik gambar dan tulis kegiatan dari 1 sampai 6:

Jam 6 pagi : Matahari terbit, Yaki turun dari pohon
tidur

1

1

6

Jam 6.00 malam :
Yaki tidur di pohon untuk
menghindari dari predator
(seperti ular pyton).

Jam 7 pagi : Yaki cari
makanan di pohon atau di
tanah

2

2

6

5
Jam 5.00 sore : Matahari
terbenam, Yaki memanjat
di atas pohon tidur

3
4

Jam 12 siang : Jam istirahat,
Yaki tidur atau mencari
kutu

3

Jam 3 sore : Yaki bermain di
pantai dan mandi laut
(Ketika musim panas)

4

5

Menikmati melihat Yaki dan satwa lain:
Waktu trip, tulis atau gambar di sini apa yang kamu sedang lihat dan belajar tantang Yaki, satwa lain, dan
tumbuh-tumbuhan:
Pemateri bisa menjelaskan yang itu adalah waktu « belajar dari alam » (mungkin 15 menit) yang bisa
sendiri, atau dengan teman, atau bisa tanya juga kepada MNP dan guide info untuk lengkap halaman
ini. Sesudah waktu itu, murid bisa « share » info dan gambar dengan teman dan guru, bisa membuat
poster di dalam kelas, dll.

LATIHAN :
Apa yang terjadi di dalam satu kelompok Yaki sehari-hari? Gunting interaksi di
halaman berikut dan lem dekat gambar yang menggambarkan interaksi ini :Pemateri bisa menjelaskan
tentang ierarki Yaki jantan dan betina (gambar Yaki di kiri) sebelum murid lengkap latihan itu

Betina Alpha dalam estrus. Jantan
Alpha yang pertama mendekati,
karena dia memiliki prioritas terha-

Jantan B mau menjadi bos
kelompok, dia menunjukkan ekspresi
ancaman kepada Jantan Alpha.

Jantan B kalah bertarung.
Jantan A menyerang dan menyakiti
Jantan B. Dia bagian dari kelompok.
Jantan B bermigrasi ke kelompok lain, dimana dia berada di bagian bawah hirarki,
atau mencoba jadi Jantan

Betina Alpha dan keluarganya
selalu memiliki akses ke makanan
terbaik sebelum betina lain di

Yaki adalah jenis sangat
toleran. Ketika betina-betina
melawan, mereka sering didamaikan dengan mendapatkan pelukan.

Yaki adalah jenis sangat
toleran. Ketika betina-betina
melawan, mereka sering didamaikan dengan mendapatkan pelukan.

Jantan B bermigrasi ke
kelompok lain, dimana dia berada di bagian bawah hirarki, atau
mencoba jadi Jantan Alpha.

Betina Alpha dan
keluarganya selalu memiliki akses ke
makanan terbaik sebelum betina lain
di dalam kelompok.

Jantan B mau menjadi bos
kelompok, dia menunjukkan ekspresi
ancaman kepada Jantan Alpha.

Betina Alpha dalam estrus.
Jantan Alpha yang pertama mendekati,
karena dia memiliki prioritas terhadap
Yaki lain dalam kelompok.

Jantan B kalah bertarung.
Jantan A menyerang dan menyakiti Jantan B. Dia bagian dari kelompok.

Mepateri mejelaskan yang murid harus gunting kotak kotak itu
dan lem pada halaman berikut.

__________________________________________________
PELAJARAN KE 5: Apa yang saya pelajari ?
Perhatikan gambar yang ada di bawah ini!
1) Yaki jantan hidup sampai sekitar:

□15 tahun

X20 tahun
□25 tahun
2) Karakteristik khusus tentang Yaki jantan adalah:
□Kulitnya warna hitam

XDia punya gigi taring besar
□Dia tinggal di dalam satu kelompok untuk selamanya
3) Yaki adalah:
□ Insektivora
□ Karnivora

X Omnivora
4) Yaki hidup:
□Di seluruh Indonesia
□Di seluruh Sulawesi

XDi Sulawesi Utara saja
5) Kenapa tidak bisa meludah dekat Yaki?
□Karena meludah tidak terurai di dalam tanah

XKarena Yaki bisa makan itu dan menerima penyakitnya dari manusia
□ Karena Yaki bisa menjadi agresif

PELAJARAN KE 5: PRAKTEK DI HUTAN
- SUARA ALAMSemua praktek itu bisa dibuat kalau ada waktu dengan pemateri. Kalau tidak ada cukup waktu, pemateri bisa menjelaskan ke guru untuk membuat itu. Semua murid akan mendengar suara alam dengan
cara menutup mata dan telinga selama satu menit.
Lalu buka mata dan telinga. Selama satu menit, siswa diam dan mereka akan mendengar suara alam dan
bilang kepada murid lain suara apa yang mereka menegar (burung, angin, ombak, dll), dan bisa tulis apa
yang ada di muka, di belakang, di kiri, di kanan. Pemateri/Guru membuat contoh dulu, bersama sama
dengan murid
MUKA:
Burung

Contoh:

X

KANAN:
Rie-rie

BELAKANG:
Ombak

MUKA:

MUKA:

KIRI:

KIRI:

X

KANAN:

KIRI:

X

BELAKANG:

BELAKANG:

MUKA:

MUKA:

X
BELAKANG:

KANAN:

KIRI:

X
BELAKANG:

KANAN:

KANAN:

Coba permainan itu
dan tulis di
kotakkotak tersebut:

PELAJARAN KE 5: PRAKTEK DI HUTAN
- MENGAMATI DAN MERASAKAN HUTAN Waktu di hutan (di satu tempat di luar jalan), guru akan menjelaskan beberapa statement dan bersamasama, semua murid akan lihat dan mendengar di sekitar mereka kalau statement itu benar:








Ada angin hari ini
Ada daun yang berbeda warna di pohon-pohon di sekitar ini
Ada pohon buah di sini
Di hutan ini lebih sejuk dari pada di kampung
Ada sampah di sekitar sini
Ada burung di sini
Ada pohon dengan bunga di sekitar ini

PELAJARAN KE 5: PRAKTEK DI HUTAN
- SURVEI KEANEKARAGAMAN
HAYATI SINGKAT Praktek ini adalah survey keanekaragaman hayati singkat di suatu perimeter/luasan tertentu di dalam
hutan.
Membuat satu meter persegi dengan bambu atau stik. Membuat banyak kalau ada beberapa kelompok
murid. Membuang itu di dalam hutan dan bersama dengan murid-murid lain, cek berapa jenis pohon,
bunga, buah atau hewan ada di perimeter itu. Bisa juga mengumpulkan daun atau buah yang ada di
tanah untuk membuat herbarium. Buat latihan ini beberapa kali untuk melakukan estimasi berapa jenis
yang ada di sekitar.
Bandingkan dengan kelompok lain berapa jenis mereka lihat, dan kalau ada jenis berbeda antara tempat
yang satu dengan tempat lain.

Tulis di sini jenis apa yang kalian lihat di perimeter:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

PELAJARAN KE5: PRAKTEK DI HUTAN
- HERBARIUM Sesudah pelatihan lalu, kamu bisa tempel jenis daun, bunga atau buah (yang mati dan
yang ada di tanah) di lembaran ini dengan lem atau tape. Tulis jenis yang kalian ketahui!
Pemateri bisa membat contoh pertama bersama dengan murid untuk cek kalau semua murid mengerti
latihan itu

Pelajaran 6 (Enam)
Ancaman-Ancaman
Terhadap Tumbuhan dan
Satwa Liar Yang Dilidungi Di Indonesia
Dan Solusi Konservasi
Kenapa flora dan fauna harus dilidungi?
Flora dan fauna adalah kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan sangat berguna bagi kehidupan
manusia serta makhluk hidup lainnya di bumi. Kenapa harus dilindungi? Contoh; Satwa yaki,
burung, membantu regenarasi hutan. Pemateri bertanya kepada murid kalau mereka masih
ingkat tentang regenerasi hutan. Contoh yang lain, Pohon; Bisa menghasilkan oksigen untuk kita
bernafas. Pemateri bertanya kepada murid kalau mereka masih ingkat tentang konsep itu
(fotosintesis) dan kalau bisa menjelasjkan lagi. Oleh sebab itu kita harus melindungi satwa liar dan juga
tumbuhan.

Konservasi adalah?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 1 Ayat 2, Konservasi sumber daya alam
hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara
bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi juga bisa di artikan sebagai suatu
tindakan memelihara/melindungi/di kelola secara bijaksana.Pemateri bisa membaca bersama
murid detail text Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 1 Ayat 2

Klasifikasi Kawasan Konservasi
Untuk melindungi binatang dan tumbuhan dari kepunahan maupun kerusakan, dapat dilakukan beberapa
upaya oleh manusia, melalaui Undang-Undang dengan ditetapkan klasifikasi kawasan
konsevasi. seperti di Indonesia ada;


Cagar Alam: suatu tempat yang dilindungi baik dari segi tanaman maupun binatang yang segala
sesuatu didalamnya terjadi secara alami. Dapat dimanfaatkan untuk Penelitian dan Pendidikan!



Taman nasional: adalah perlindungan yang diberikan kepada suatu daerah yang luas yang meliputi
sarana dan prasarana pariwisata di dalamnya.
Hutan lindung: adalah suatu perlindungan yang diberikan
kepada hutan agar tetap terjaga dari
kerusakan.
Taman wisata alam: adalah wilayah yang di tetapkan oleh
pemerintah untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan sebagai penunjang budaya dan wisata.





Perlindungan dan Pengamanan Hutan Adalah suatu kegiatan
untuk menjaga dan melindungi hutan baik di
Pintu masuk untuk ke hutan Tangkoko - Foto Yoviani H. Loho

Klasifikasi kawasan konservasi : Contoh di Sulawesi Utara
LATIHAN: Isilah Titik-titik di bawah ini, dengan memilih klasifikasi kawasan sebagai berikut;
Cagar Alam/ Taman Wisata Alam/ Taman Nasional/ Hutan Lindung. Kemudian lingkari tempat
yang termasuk sebagai kawasan konservasi pada peta Sulawesi Utara yang ada di bawah ini.

Bunaken: Taman nasional

Batu Putih: Taman Wisata Alam

Gunung Klabat: Hutan Lindung

Tangkoko-Duasudara: Cagar Alam

Batuangus: Taman Wisata Alam

Gunung Tumpak: Hutan Lindung

Batu Putih

……………………………………………………
…………………………………………………….

Gambar: http://dive-manado.com/

Mengidentifikasi status satwa liar: Dilidungi dan tidak dilidungi
Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu :
Jenis dilindungi dan
Jenis yang tidak dilindungi.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan
Ekosistemnya, Memelihara/Membunuh/menjual satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa
diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.
Menurut kamu, apakah Yaki jenis satwa yang dilidungi?_Pemateri interaksi dengan murid tentang itu

Status satwa liar di Indonesia: Dilidungi atau tidak dilidungi?
LATIHAN: 1) Isilah titik-titik dengan nama satwa liar sesuai dengan gambar
2) Tulislah D jika Dilindungi dan TD jika tidak dilindungi , di samping gambar satwa tersebut. Sesudah latiha,
pemateri bisa menjelaskan ke murid yang babi hutan dan monyet ekor panjang tidak dilidungi karena masih ada banyak di
Indonesia. Tapi jumlah mereka muai turun, jadi lebih bagus kalau perlu status dilindungi segera.

D

D

TD

D
Kakatua-kecil
jambul-kuning

Burung Elang

Kuskus

D

Monyet Ekor Panjang

D

Anoa pegunungan

D

Kukang Jawa

Penyu Hijau

TD

D
D

Babi hutan

Babirusa

Maleo

LATIHAN :
Ketika menonton TV atau pun membaca buku, tulislah informasi tentang nama satwa dan tempat
serta status satwa tersebut apakah dilindungi atau tidak dilindungi.
Contoh:
- Orangutan Sumatra: Dilidungi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kategori Status konservasi daftar merah IUCN:
Kategori Status konservasi daftar merah IUCN Red merupakan kategori yang digunakan oleh
IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies (Jenis-jenis) berbagai makhluk hidup yang terancam kepunahan. Banyak info, tidak permu baca semua tapi baca konsep penting dan contoh
Daftar merah IUCN menetapkan kriteria untuk mengevaluasi status kelangkaan suatu spesies (Jenis). Kriteria ini relevan untuk semua spesies di seluruh dunia. Kategori status konservasi berdasarkan daftar merah
IUCN setidaknya memberi gambaran kepada kita tentang kondisi populasi sebuah makhluk hidup.
Kategori konservasi berdasarkan daftar merah IUCN meliputi

Extinct (EX; Punah) adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti (tidak ada
keraguan lagi) bahwa individu terakhir spesies tersebut sudah mati. Contoh satwa Indonesia yang
telah punah diantaranya adalah; Harimau Jawa dan Harimau Bali.

Extinct in the Wild (EW; Punah Di Alam Liar) adalah status konservasi yang diberikan kepada
spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami mereka.

Critically Endangered (CR; Kritis) adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang
menghadapi risiko kepunahan di waktu dekat.Contoh satwa Indonesia yang berstatus kritis antara
lain; Harimau Sumatra, Badak Jawa, Gajah Sumatera, Jalak Bali, Orangutan Sumatra, Kuskus tutul
hitam Papua dan Yaki Sulawesi Utara.

Endangered (EN; Genting atau Terancam) adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies
yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang.
Contoh satwa Indonesia yang berstatus Terancam antara lain; Orangutan Kalimantan, Owa Jawa,










semua jenis Anoa , Bekantan Kalimantan, Kanguru pohon Papua, Maleo Sulawesi.
Vulnerable (VU; Rentan) adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi
risiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Contoh satwa Indonesia yang berstatus Terancam antara lain; Beruang madu Kalimantan, Kasuari Papua, Merak Hijau, Jawa, Komodo Pulau Komodo,
Babirusa Sulawesi, Kakak Tua Maluku, (Tarsius, Rangkong, Ular Pyton, Kuskus Beruang Sulawesi Utara.)
Near Threatened (NT; Hampir Terancam) adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang
mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan, meski tidak masuk ke
dalam status terancam. Contoh satwa Indonesia yang berstatus Terancam antara lain; Alap-alap Doria (Jenis
elang) , (Punai Sumba , Cekakak-hutan tunggir-hijau, Jenis Burung)
Least Concern (LC; Berisiko Rendah) adalah kategori IUCN yang diberikan untuk spesies yang telah dievaluasi
namun tidak masuk ke dalam kategori manapun. Contoh satwa Indonesia yang berstatus Terancam antara
lain; Burung Cendrawasih Papua, Soa-soa (Biawak) , Ayam Hutan Merah, Ayam Hutan Hijau, dan Landak,
Kelelawar Flying Fox (Kelelawar pemakan buah)- Sulawesi Utara
Data Deficient (DD; Informasi Kurang), Sebuah takson dinyatakan “informasi kurang” ketika informasi yang
ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status
populasi. Contoh satwa Indonesia yang berstatus Terancam antara lain; Pungguk Papua (Sejenis burung
hantu), Todirhamphus nigrocyaneus.

Not Evaluated (NE; Belum dievaluasi); Jenis kelompok binatang dinyatakan “belum dievaluasi”
ketika belum termasuk dalam kriteria-kriteria di atas.

LATIHAN : Apakah kamu ingat satwa satwa di Indonesia dari pelajaran 3? Sekarang dari informasi tentang daftar merah
IUCN ini yang ada di halama ini , kamu bisa lengkapi status konservasi untuk setiap satwa pada pelajaran 3. Pemateri bisa
bilang yang murid harus cek dengan baik contoh satwa Indonesia untuk tulis status benar.

Contoh dengan
Maleo:

STATUS IUCN Daftar
Merah : Terancam

Legal (yang bisa) dan Ilegal (yang tidak bisa) di hutan, di sekitar kita:
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan
Ekosistemnya ada beberapa kegiatan yang bisa dan tidak bisa dilakukan terhadap Tumbuhan dan Satwa
yang dilindungi.

LATIHAN:
1) Isilah titik-titik di bawah ini kegiatan apa yang sedang mereka lakukan.

Transportasi hewan dilindungi

Mengumpulkan tanaman
dilindungi

kalau itu tidak ancaman dan beri gambar sedih

Memelihara Yaki

Pemburuan liar

Membakar hutan

:(

Mengambil foto-foto tarsius

:)

2) Beri gambar senyum
ancaman/dilarang .

kalau itu

Penebangan liar
………………………………….
.

Mengamati monyet

Menempatkan perangkap

Pemateri bisa bertanya kalau murid pernah lihat kegiatan itu, atau kalau mereka pernah membuat itu (contoh
Menempatkan perangkap). Jangan bilang yang itu tidak bagus, tapi tanya kalau sekarang murid mengerti kenapa itu dilarang, dan kalau itu bisa membantu untuk berhenti membuat kegiatan illegal itu.

Perdagangan bagian-bagian tubuh satwa liar di Indonesia
Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, ada dua hal yaitu:


Berkurang dan rusaknya habitat

Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia,
karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar tersebut. Konversi (Perubahan) hutan menjadi
perkebunan sawit (menjelaskan tentang sawit), tanaman industri (beri contoh) dan pertambangan
merupakan ancaman serius bagi kelestarian (beri contoh) satwa liar. Perburuan satwa liar itu juga sering
berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan (beri contoh).


Perdagangan satwa liar

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95%
satwa yang dijual di pasar (beri contoh di pasar di mana: Jakarta, Yogja dll) adalah hasil tangkapan dari
alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang
tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di
Indonesia. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal pula harganya.

LATIHAN:
Tulis nama satwa di sebelah kiri dan jelaskan ancaman di sebelah kanan, kemudian hubungkan
dari titik gambar satwa ke titik gambar ancaman yang saling berhubungan.

Harimau

Kulit (untuk membuat sepatu),
daging (untuk makan)

Cula (obat tradisional
Pnyu Hijau

di Viet Nam)

Kulit (dekorasi), taring, kuku, kumis, tulang, kantung penis (obat traditional)
Badak

Memelihara, untuk makan
(hari natal dll)

Kukang
Gading dan Gigi (untuk membuat benda, perhiasan)

Daging, karapas/sisik, telur
(untuk makan)

Yaki

Gajah
Memelihara di rumah, jual di pasar,

obat tradisional

LATIHAN: Apakah gambar-gambar di bawah ini bagus untuk konservasi satwa liar?

Foto: disneychannel-news.free-life.cz

:(

:)

Tulislah kegiatan apa yang sedang mereka lakukan terhadap satwa liar.
Beri gambar senyum
kalau jika itu kegiatan bagus/bukan ancaman dan beri gambar sedih
jika itu kegiatan tidak bagus/ancaman. Pemateri menjelaskan lebih (cerita) tentang setiap foto

Foto: PPS Tasikoki

Justin Bieber yang pemelihara monyet

Foto: Wikipedia

Melihat topeng monyet

Menyentuh harimau di kuil harimau

Foto: Wikipedia
Foto: PPS Tasikoki

Foto: www.salathaitravel.com

Naik gajah di Kamboja

Makan soto paniki

Foto: The little Fireface project

Penyelamatan monyet Pergi ke pasar satwa liar

Justin Bieber: Memelihara monyet tampah ID monyet, itu illegal, monyet itu di dalam satu PPS. Monyet itu lebih bagus ada di hutan,
jadi jangan memelihara monyet.
Topeng monyet: Banyak monyet ekor panjang adalah topeng monyet, tidak bagus, mereka « suffer » dan karena tidak dilidungi, tida
bisa membuat apa apa. Apakah murid mau lihat atau beri uang kepada monyet itu atau tidak?
Kuli Harimau: Tempat yang Harimau « suffer », dengan « drug » untuk mereka tidur dan turis bisa membuat selfie. Apakah murid
mau pergi ke sana sekarang? Sama seperti gajah: Gajah « suffer » sekali untuk turis bisa naik mereka..
Makan soto paniki: jumlah paniki turun sekali, dan paniki penting untuk (tanya): Regenerasi hutan. Jangan makan itu!
Penyelamatan monyet adalah kegiatan yang bagus, tapi lebih bagus kalau tidak ada lagi, artinya harus berhenti pemelihara monyet.
Pergi ke pasar satwa: tidak bagus, karena artinya satwa yang diambil di hutan untuk dijual. Jangan ke pasar, jangan foto dan jangan
beri uang. Jadi lebih bagus tidak ke pasar Tomohon (karena ada banyak satwa yang dilidungi di sana..)

LATIHAN :
Tulislah di sini, satwa peliharaan yang kamu temui di sekitar kamu dan Tanyakan
temuan kalian kepada tim PKT, apakah itu boleh di perlihara atau tidak?!

LATIHAN: Ancaman-ancaman di hutan sekitar kita
Tulislah dekat nomor, ancaman terhadap satwa-satwa dan tumbuhan di hutan sekitar kita.

1

2

3
4
6
5

7

1Kebun : yang ditanam terlalu dekat hutan

2: Penebangan liar: artinya mengkurangi habi-

lindung, artinya mengkurangi habitat untuk
satwa liar

ta satwa liar, mengkurangi makanan, mengkurangi tempat tidur

3:Transportasi/Polusi : Terlalu banyak karbon-

4:Perburuhan satwa liar : artinya kurang satwa

dioksida di udara, terlalu banyak jalan dekat
hutan, bahaya untuk hewan yang mau
menyeberang jalan untuk pergi ke hutan

di hutan, kepunahan satwa liar

5:Sampah : artinya polusi tanah, bahaya untuk

6: Kebakaran hutan : artinya mengkurangi

hewan (seperti penyu yang makan plastik), makanan yang tidak alami untuk satwa liar

habita satwa liar, mengkurangi makanan,
mengkurangi tempat tidur

7:Menempatkan perangkap : artinya bahaya
untuk satwa liar yang akan punah

LATIHAN: Solusi Konservasi
Perhatikan gambar dan tulislah apa yang sedang mereka lakukan?

2
1
3

4

5

6
1:Gatal gatal : untuk tidak perlu penebangan

2: Penanam pohon : Itu tidak sulit dan bisa mem-

pohon, dan bisa juga jual gatal gatal itu di pasar atau
tempat lain

bantu banyak untuk satwa punya tempat tidur dan
tempat makanan

3: Jalur/Jalan kaki : lebih baik dari kalan besar.

4: Menjadi ranger atau guide atau orang peneliti:

Dan jalan kaki ke sekolah atau ke toko lebih baik
dari mobil atau motor (mengkurangi karbondioksida di udara!)

kurang berisiko dari pembunuh, dan lebih bagus
ambil gaji untuk menjaga dari bunuh satwa !

5: Mengumpulkan sampah : artinya aksi yang ba-

6: Menjadi pemadam kebakaran : artinya menjaga

gus untuk alam, artinya membantu untuk membuat
tempat yang berih untuk satwa

hutan

7: Pendidikan (di sekolah, di rumah) : penting sekali untuk generasi depan jaga satwa liar dan tumbuhan. Siapa
mau menjadi tim PKT? :)

7

LATIHAN : Potong gambar SOLUSI KONSERVASI tempelkan gambar tersebut pada gambar
ANCAMAN-ANCAMAN HUTAN SEKITAR KITA.

PELAJARAN KE6: Apa yang saya pelajari ?
Perhatikan gambar yang ada di bawah ini!
1) Bunaken adalah…..

□Cagar Alam
□Hutan lindung

XTaman Nasional
2) Babi hutan adalah satwa…...
□Yang endemik Sulawesi Utara
□Yang dilidungi dan yang hampir punah

XYang tidak dilidungi
3) Kenapa Harimau Sumatra dibunuh ?

XUntuk di ambil kulitnya sebagai dekorasi
□ Untuk dimakan
□ Karena masyarakat ingin wilayahnya
4) Solusi konservasi untuk menjaga satwa liar adalah:
□Membeli kukang di pasar untuk bawa kembali ke hutan

XTidak berfoto bersama dengan harimau di Thailand/kebun binatang
□Memberi uang kepada tukang ‘’pertunjukkan topeng monyet’’
5) Perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman?
□Penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta

XPenjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta
□ Penjara 10 tahun dan denda RP 500 juta

___________________________________________________
PELAJARAN 6 (Enam): PRAKTEK
- PETA INDONESIA: KAWASAN KONSERVASI Di dalam rumah atau di kelas menyiapkan peta Indonesia.
1. Ketika kalian membaca buku atau koran, dan nonton TV
tentang Kawasan Konservasi di Indonesia, carilah dan tulislah
informasi tentang lokasi kawasan itu.
2. Membuat kliping, Kumpulan gambar kawasan konservasi
yang ada di Indonesia: Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan
Lindung, Taman Wisata Alam.

Pintu masuk Taman Wisata Alam Batu Putih
Foto : commons.wikimedia.org

- Penghijauan Menanam pohon di hutan, sekitar rumah atau di sekolah kemudian ikuti proses pertumbuhannya. Foto
proses tersebut dan buat pameran di dalam kelas/sekolah!

- Presentasi Bersama dengan guru, Murid membuat presentasi tentang satwa liar (Favorit kamu) yang dilidungi dan
buat pameran di dalam sekolah!

