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BAB I
PENDAHULUAN


	LATAR BELAKANG

Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan potensi dan asset dalam pembangunan daerah sehingga harus dikelola secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan karena kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya dan berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies maupun ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan – peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik yang pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya serta tidak menyebabkan kerusakan sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Keanekaragaman hayati terdiri atas beberapa tingkatan yaitu ekosistem, spesies, dan genetik ( ada didalam tingkatan spesies ). Spesies tumbuhan atau tanaman dan spesies hewan atau binatang secara bersama – sama berkumpul bersama dengan lingkungan fisiknya menyatu membentuk suatu ekosistem. Ekosistem dapat terbentuk secara alami dan dapat juga buatan / binaan manusia dimana didalamnya terdapat berbagai keanekaragaman dan semakin banyak ragam ekosistem suatu daerah akan semakin besar peluang bagi daerah untuk dapat memanfaatkan keanekaragaman potensi sumber daya  alam.
Keanekaragaman hayati bervariasi di tiap – tiap daerah, dimana masing – masing daerah mempunyai kekhasan baik flora, fauna, budaya dan kearifan lokalnya. Tingginya tingkatan keanekaragaman hayati suatu daerah akan memberikan peluang pemanfaatan yang lebih tinggi karena semakin banyaknya pilihan dan cadangan ( dalam bentuk barang dan jasa ) yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, daerah yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang yang besar pula untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati dan bagian – bagiannya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungannya baik dalam bentuk moneter maupun non moneter. Untuk mewujudkan manfaat keanekaragaman hayati secara nyata, penguasaan pengetahuan dan tersedianya dokumen mengenai keanekaragaman hayati merupakan syarat penting yang harus dipunyai dan dipenuhi oleh daerah.
Profil keanekaragaman hayati daerah merupakan gambaran keanekaragaman hayati yang terdapat atau dimiliki oleh daerah. Profil keanekaragaman hayati daerah mempunyai manfaat dan nilai penting bagi daerah sebagai :
	Data dasar mengenai keanekaragaman hayati daerah

Kekuatan tawar pada saat komponen keanekaragaman hayati akan diakses oleh yang akan memanfaatkannya
Pendukung pengembalian keputusan, perumusan kebijakan, penyusunan strategi dan rancang tindak pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.
Pemulihan dan pelestarian sumber daya genetik sebagai bagian dari keanekaragaman  sebagai bagian dari keanekaragaman hayati merupakan aset penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta penjaga keseimbangan ekosistem. Terjadinya perubahan dan anomali iklim yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai salah satu ancaman yang paling serius, dampaknya tidak saja merusak kualitas lingkungan, membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan, kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam serta sarana fisik kehidupan tetapi juga ancaman terhadap keberadaan keanekaragaman hayati.
Penurunan / degradasi kualitas lingkungan menyebabkan keberadaan beberapa jenis flora dan fauna menjadi terancam. Apabila jumlah suatu jenis flora dan fauna terus berkurang dari waktu ke waktu maka akan digolongkan menjadi langka. Flora dan fauna yang menjadi langka menjadi suatu masalah besar dan memprihatinkan. Sudah terjadi beberapa jenis flora dan fauna yang sudah jarang ditemukan di alam bebas, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang cepat dan tepat akan terjadi kepunahan dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Fenomena alam berupa banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, kebakaran hutan serta ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan menjadi penyebab dari kepunahan beberapa jenis flora dan fauna.
Kabupaten Karanganyar dengan luas wilayah 77.378,64 Ha yang secara administrasi terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 177 desa / kalurahan ( 15 kalurahan dan 162 desa ) yang terbagi atas 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.876 RW dan 6.358 RT. Letak geografis Kabupaten Karanganyar adalah antara 1100400 – 1100700 Bujur Timur dan 70280 – 70460 Lintang Selatan. Sedang secara administrasi wilayah Kabupaten Karanganyar berbatasan dengan wilayah :
	Sebelah utara	:     Kabupaten Sragen

Sebelah Timur	:     Provinsi Jawa Timur
Sebelah Selatan	:     Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Barat	:     Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
Ditinjau dari wilayah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) di Kabupaten Karanganyar terdapat 6 Sub DAS antara lain :
	Sub DAS Keduwang

Sub DAS Jlantah – Walikan
Sub DAS Samin
Sub DAS Pepe
Sub DAS Mungkung
Sub DAS Kenatan
Secara geografis Kabupaten Karanganyar mempunyai ketinggian wilayah antara 80 meter sampai 3010 meter diatas permukaan laut. Kondisi topografi ditunjukkan dengan relief yang bervariasi berupa dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi. Wilayah yang termasuk dataran rendah terletak di sebelah barat, sebelah utara dan sebelah selatan merupakan daerah perbukitan serta sebelah timur merupakan dataran tinggi.
Kabupaten Karanganyar memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan sangat potensial untuk dimanfaatkan sehingga sangat diperlukan upaya – upaya pelestarian melalui konservasi. Untuk mewujudkan manfaat keanekaragaman hayati yang berkelanjutan maka harus tersedia suatu dokumen tentang keanekaragaman hayati kabupaten karanganyar yang disusun dalam bentuk Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Karanganyar yang berisi dokumentasi data dan informasi mengenai kondisi keanekaragaman hayati kabupaten karanganyar dan mencakup ekosistem, spesies, genetik, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang ada di Kabupaten Karanganyar. Profil keanekaragaman hayati ini akan bermanfaat sebagai :
	Data dasar keanekaragaman hayati Kabupaten Karanganyar

Pendukung pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penyusunan strategi dan rancang tindak pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Karanganyar.
	TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Buku Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 adalah tersedianya data dan informasi tentang potensi dan kondisi keanekaragaman hayati dalam berbagai tingkatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Karanganyar yang nantinya dapat digunakan untuk memelihara hubungan yang selaras antar manusia dan lingkungannya serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Karanganyar.
Adapun sasaran kegiatan Penyusunan Buku Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 adalah :
	Data dasar mengenai keanekaragaman hayati daerah

Kekuatan tawar pada saat komponen keanekaragaman hayati akan diakses oleh pemohon
Pendukung pengembalian keputusan, perumusan kebijakan, penyusunan strategi dan rancang tindak keanekaragaman hayati daerah
Menginventarisasi keanekaragaman hayati daerah


	DASAR HUKU




