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K 
ABARIMBO merupakan bulletin triwulanan 

yang berisi informasi mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan anggota KCA-LH Rafflesia 

FMIPA UNAND. Selain itu juga menyampaikan fakta-

fakta ilmiah terkait kekayaan alam dan keane-

karagaman hayati yang masih tersisa hingga saat ini. 

Fakta ilmiah tersebut juga dihubungkan dengan 

upaya-upaya pelestariannya. 

Kaba Utama dalam Edisi 3 ini berisikan informasi 

mengenai kegiatan Diklatsarca ke-27. Kegiatan ini 

telah menjadi kegiatan tahunan bagi penerimaan 

anggota baru. Isu ketelodoran dalam Diklatsar 

Mapala di Indonesia telah menghangatkan pan-

dangan terhadap Mapala. Meninggalnya beberapa 

peserta Diksar Mapala UII Jogja telah menjadi trage-

dy memunculkan hastag #MapalaBukanPembunuh di 

Media Sosial. 

Ulasan mengenai kegiatan mapala yang dilakukan 

KCA-LH Rafflesia juga dapat menjadi jawaban ter-

hadap isu-isu negatif mengenai dunia kepecintaala-

man. Bahasan ini akan disampaikan oleh Dosen Bi-

ologi FMIPA Unand dalam Kaba Rafflesia. 

Dalam edisi ini juga disampaikan kelanjutan dari 

serial tulisan motivasi mengenai sebuah dampak 

besar dari sebuah kata “Team Work”.  

Salam Rimbo… 

Kaba Pengurus 

A 
wal tahun yang juga menjadi awal semester 

genap bagi KCA-LH Rafflesia selalu ditunggu-

tunggu-tunggu. Sehari setelah tahun baru 2017, KCA

-LH Rafflesia melaksanakan Diklatsarca XXVII yang 

menjadi momentum bagi lembaga untuk mengalami 

proses kaderisasi dan regenerasi yang berkualitas 

bagi pengembangan lembaga di masa depan. 

Sebagai sebuah organisasi kampus, dalam masa 3 

bulan pertama tahun 2017 ini, berbagai aktivitas 

yang dilalui oleh anggota. Persiapan ekspedisi, ka-

derisasi pasca Diklatsarca, jadwal akademik yang 

padat sepertinya harus dilalui dengan sukacita. Ter-

masuk juga adanya anggota yang bersiap-siap 

berangkat setelah menamatkan studinya. 

Berita duka kepergian salah seorang inisiator Fork-

ompa-UA dari KIPAL FISUA dan tragedi banjir dan 

longsor di Pangkalan 50 Kota menjadi Kaba Duka 

yang menjadi perhatian kami. Upaya tanggap da-

rurat pun dihimpun bersama-sama kawan-kawan 

yang tergabung dalam Forkompa-UA. 

Dengan adanya Bulletin Kabarimbo edisi 3 ini, di-

harapkan dapat menjadi wadah 

berbagi pengalaman terhadap apa 

yang kami lakukan. Salam Lestari.. 
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S 
atu Langkah Satu Tujuan Satu Persaudaraan, 

satu kalimat yang penuh makna dan sangat da-

lam jika direnungkan. Kalimat tersebut telah men-

jadi tema dalam kegiatan DIKLATSARCA ke-27 KCA-

LH Rafflesia yang resmi dibuka pada tanggal 2 

Januari 2017 oleh Wakil Dekan III FMIPA, Dr. Tesri 

Maideliza. Kegiatan ini dilaksanakan sampai tanggal 

11 Januari 2017, yang berlokasikan di Suaka Alam 

Bukit Barisan I Sumatera Barat. Pembukaan kegiatan 

ini juga dihadiri oleh para undangan dari Anggota 

Kehormatan, UKM Unand, UKMF MIPA, Forkompa 

Unand dan Pecinta Alam se-Kota Padang. 

Diklatsarca ke-27 ini diikuti 10 orang peserta (siswa 

- red) dari 20 pendaftar yang berasal dari 4 jurusan 

di FMIPA yaitu Matematika, Kimia, Biologi dan Fisi-

ka. Kesepuluh siswa tersebut terbagi atas 2 orang 

laki-laki dan 8 orang perempuan. Jumlah persentase 

yang kecil dari total mahasiswa baru FMIPA yang 

menjadi tantangan tersendiri bagi KCA-LH Rafflesia 

yang membutuhkan kualitas bukan kuantitas 

anggota. 

Selama  kegiatan  berlangsung, siswa  mendapatkan  

materi kepecintaalaman dari berbagai pemateri 

yang handal di bidangnya. Sebanyak 11 materi dasar 

kepecintaalaman yang disuguhkan kepada para 

siswa, diantaranya Filosofi Pecinta Alam, Navigasi 

Darat, Survival, Ekologi Hutan Hujan Tropis, Caving 

dan SAR/ESAR. 

Semua materi tersebut disertai dengan teori dan 

aplikasi langsung oleh siswa baik di lokasi basecamp 

maupun selama perjalanan menuju flyingcamp beri-

kutnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung pema-

haman siswa akan materi dasar kepecintaalaman 

tersebut. Selain itu materi-materi yang ada ini 

bukan hanya saja bermanfaat bagi orang-orang yang 

akan berkegiatan di alam bebas khususnya siswa, 

tetapi juga akan mendukung kehidupan sehari-hari 

dan akademis siswa di perkuliahan. 

Sesuai dengan harapan WD III FMIPA pada pem-

bukaan bahwasanya kegiatan ini hendaknya menjadi 

pintu pembuka prestasi dan langkah awal bagi para 

peserta untuk dapat menjadi mahasiswa yang aktif 

di bangku kuliah yang akan mendukung perkuliahan.  

Sebagai Anggota Kehormatan,  beliau juga berharap  
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kegiatan ini menjadi awal bagi para siswa untuk 

mengharumkan nama KCA-LH Rafflesia dan Universi-

tas Andalas (Unand) seperti yang pernah dilakukan 

oleh para anggota sebelumnya. 

Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung hingga 10 

hari tersebut mengukir kenangan dan pelajaran 

tersendiri bagi semua siswa, panitia dan keluarga 

besar KCA-LH Rafflesia. Kegiatan yang cukup pan-

jang ini melahirkan persaudaraan antar sesama 

siswa termasuk dengan anggota.  

“Kegiatan Diklatsarca ini dapat menjadi salah pros-

es seleksi (alam - red) bagi mahasiswa yang memi-

liki tekad dan komitmen dalam menjaga kualitas 

anggota KCA-LH Rafflesia,” imbuh Zola, Ketua KCA-

LH Rafflesia.  

Sementara M. Ikhsan, Kepala Sekolah Diklatsarca 27 

menyampaikan, ”Dari 10 siswa sebanyak 9 siswa 

sukses melewati tahapan Siswa dan dilantik menjadi 

Calon Anggota Rafflesia (CAR 27) pada saat pe-

nutupan kegiatan”.  

Peserta-peserta terpilih tersebut terdiri atas masing

-masing 3 orang dari jurusan Biologi, Fisika dan 

Kimia (2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan). 

Seleksi yang ada bukan karena hal rumit, melainkan 

kebulatan niat dan tekad siswa sehingga mampu 

untuk menyelesaikan proses Diklatsarca. 

Tempaan singkat beberapa hari tersebut diharapkan 

dapat menjadikan CAR-27 sebagai individu yang 

lebih kuat dan kreatif untuk membuat suatu per-

tahan diri. Sehingga dapat survive dan menjadi 

orang-orang tangguh yang dapat menjadi harapan 

masyarakat, bukan orang yang lemah dan akan ka-

lah dengan mempertahankan egonya sendiri. 

Berbagai kondisi yang mengukir kenangan tersebut 

akan menjadi cerita pribadi sendiri oleh setiap 

siswa. Persaudaraan yang terjalin tanpa adanya tali 

darah adalah salah satu kado manis yang mereka 

petik setelah berakhirnya kegiatan diklatsarca ini. 

Dengan status sebagai CAR-27 secara tidak langsung 

mereka mulai memasuki sistem keluarga besar KCA-

LH Rafflesia yang telah terjalin sejak 36 tahun silam. 

Adanya 9 orang CAR-27 ini diharapkan menjadi 

orang-orang yang akan menjadi kader konservasi 

lebih baik di masa depan. Selain itu, harapan yang 

akan dititipkan adalah dapat mengharumkan nama 

KCA-LH Rafflesia dan Kampus dalam mengukir pres-

tasi gemilang di masa depan. (Teks & Foto oleh EDS) 
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Sebagian siswa Diklatsarca sedang melakukan praktek lapangan pembuatan tandu sebagai bagian dari materi SAR/ESAR, Medis Lapangan 
dan Survival di dalam perjalanan menuju flying camp berikutnya. 



S 
ebagian orang mungkin masih memiliki anggapan 

bahwa menjadi seorang penggiat alam bebas 

(baca: Pecinta Alam) hanya melulu melakukan 

kegiatan tipikal seperti berkemah di hutan, mendaki 

gunung, arung jeram, panjat tebing dan sebagainya. 

Tetapi jauh dari pemikiran itu, sebenarnya seorang 

penggiat alam bebas juga sangat berpotensi menjadi 

seseorang yang bisa mengukir namanya di dunia 

keilmiahan. Kedengaran memang kurang meya-

kinkan, tetapi jika dikaji secara mendalam, justru 

seorang penggiat alam bebas lebih berpeluang 

mendapatkan penemuan-penemuan baru untuk jenis 

hewan, tumbuhan, landscape, daerah sebaran baru 

untuk jenis hewan dan tumbuhan serta hal-hal 

lainnya. 

Jauh sebelum konsep pecinta alam atau penggiat 

alam bebas digunakan di masa sekarang, sebenarnya 

para penjelajah dunia baru di abad-abad yang lam-

pau telah menjadi perintis ditemukannya banyak 

jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang sekarang 

dikenal di dunia ilmu pengetahuan. Para penjelajah 

Spanyol dan Portugis yang merambah kawasan 

Amerika Selatan (dikenal sebagai Amerika Latin) 

adalah yang pertama kali  mengetahui  bahwa  suku- 

suku asli seperti Aztec, Maya dan Inca telah mem-

budidayakan Jagung (Zea mays) dan beragam umbi-

umbian sebagai sumber pangan. Mereka kemudian 

membawa bibit tanaman tersebut ke daratan Eropa 

dan memperkenalkannya kepada masyarakat ilmiah 

yang akhirnya memberi nama ilmiah untuk masing-

masing tanaman tersebut dan melakukan pemuli-

aannya. Contoh lainnya para eksplorer dari Inggris 

Raya (sebagian besar merupakan narapidana) yang 

menduduki dan mengakuisisi daratan Australia dari 

suku Aborigin adalah yang pertama kali melihat bu-

rung parkit (Melopsitacus undulatus) yang merupa-

kan burung asli benua tersebut. Para penjelajah 

tersebut menangkap dan membawa beberapa 

pasang kembali ke Eropa, memberikannya kepada 

peneliti dan cendekiawan yang ada di sana. Burung 

yang dalam bahasa lokal mereka panggil budgerigar 

tersebut kemudian ditangkarkan, sehingga tercipta 

beragam variasi warna burung ini yang semua hanya 

berwarna hijau dengan burik hitam.  

Kisah Alfred Wallace, seorang penjelajah dan biolog 

dari Inggris, dengan pemandu yang asli Halmahera 

juga menjadi contoh yang menarik. Kita tahu bahwa 

buah fikiran Wallace mengenai  perbedaan  karakter 
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fauna  yang mencolok di antara kawasan-kawasan 

yang dipisahkan oleh garis imajiner yang memben-

tang dari Kepulauan Filipina, Sulawesi hingga Nusa 

Tenggara (garis yang kemudian dinamakan sebagai 

Garis Wallace) telah menjadi pilar utama yang 

melandasi Teori Evolusi Darwin.  

Tetapi yang terlupakan oleh banyak orang adalah 

bahwa dibalik keberhasilan Wallace mendapatkan 

begitu banyak data di bagian timur kepulauan 

Nusantara ini adalah jasa seorang penduduk asli 

yang bertindak sebagai pemandu lapangannya. 

Orang inilah yang merintis jalan membelah belanta-

ra yang masih perawan ketika itu, mengambilkan 

contoh tetumbuhan yang sangat asing bagi Wallace, 

menangkap banyak hewan asli untuk dikoleksi dan 

dipelajari oleh Wallace dan ilmuwan di Eropa yang 

menampung koleksi tersebut di kemudian hari. 

Bahkan pemandu lapangan tersebut juga yang 

dengan setia merawat Wallace ketika sang penjela-

jah terbaring sakit akibat serangan malaria yang 

ketika itu menjadi penyakit endemik di tengah bel-

antara Nusantara. Sayangnya, si pemandu yang ke-

mampuan menjelajah, navigasi dan pengenalan 

alam liarnya sekarang umum diajarkan sebagai ma-

teri dasar kepecintaalaman, tidak begitu dikenal 

dunia ilmiah, walau Wallace sering menuliskan na-

manya di buku catatan lapangan dan korespon-

densinya dengan Darwin.  

Beberapa yang disebutkan di atas merupakan contoh 

peran penggiat alam bebas untuk dunia ilmu penge-

tahuan. Pertanyaan yang mungkin ada di benak para 

penggiat alam bebas sekarang, apakah hal- hal se-

perti yang dicontohkan di atas masih bisa dilakukan, 

karena ilmu pengetahuan sekarang sepertinya sudah   

mencakup semua yang ada di dunia ini. Apakah 

masih ada hal-hal baru yang bisa disumbangkan oleh 

kita, terutama para penggiat alam bebas, untuk 

dunia ilmu pengetahuan modern sekarang? Jawa-

bannya: ADA. Bukan hanya ada, tetapi sangat ban-

yak yang bisa dilakukan bahkan oleh seorang pecinta 

alam yang tidak mempunyai afiliasi dengan lembaga 

penelitian atau ilmiah manapun. 

Sebagai penggiat alam bebas yang selalu berkeingi-

nan menjelajah kawasan yang masih asri dan belum 

tersentuh peradaban manusia, kemungkinan untuk 

menemukan jenis organisme baru masih terbuka 

lebar. Karena dunia ilmu pengetahuan sendiri mem-

perkirakan masih terdapat ribuan jenis hewan, tum-

buhan dan organisme renik yang belum dipertelakan 

oleh ilmu pengetahuan. Untuk itu terdapat bebera-

pa hal yang harus diingat oleh seorang penggiat 

alam bebas saat berada di lapangan yang notabene 

adalah kawasan alami. 

Apa yang bisa dilakukan??? 

Pertama, sebaiknya seseorang yang aktif 

berkegiatan di alam bebas mempunyai dan selalu 

mengupdate logbook perjalanannya. Seringkali keti-

ka diminta untuk menceritakan kronologis perjala-

nannya sampai menemukan suatu jenis yang diang-

gap “wah” untuk ilmu pengetahuan, seorang peng-

giat alam tidak bisa melakukannya dengan gambling. 

Hal itu dikarenakan banyaknya detail perjalanan 

yang terlupakan karena tidak didokumentasikan 

dengan baik melalui catatan perjalanan. Walaupun 

intinya adalah tentang mendapatkan suatu jenis flo-

ra faunayang baru, tetapi tanpa mendengarkan 

keseluruhan cerita menuju penemuan baru tersebut  
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serasa ada yang “kurang lengkap” dan “kurang se-

ru”. Di samping itu, logbook yang baik juga dapat 

digunakan untuk mencatat data-data penting terkait 

mengenai koordinat lokasi temuan, kondisi habitat 

dan bahkan untuk merinci apa saja ciri-ciri hewan/

tumbuhan tersebut di habitat aslinya. Mengenai 

point terakhir ini, kita akan rinci lebih lanjut di 

bawah. 

Kedua, mendapatkan dokumentasi dari hewan atau 

tumbuhan “unik” yang teramati. Untuk hewan, foto 

bukti keberadaannya sangatlah memadai untuk 

tujuan pembuktian ilmiah. Belakangan ini, kamera 

dengan perbesaran optikal optimum yang bisa dipa-

kai untuk mengambil foto jarak jauh sudah dapat 

dibeli dengan harga terjangkau. 

Kalaupun tidak punya, men-

catat secara rinci ciri-ciri he-

wan yang terlihat sudah bisa 

dijadikan sebagai salah satu 

bukti keberadaan hewan ini. 

Beberapa teknik ilustrasi seder-

hana, yang bisa dipakai oleh 

semua penggiat alam bahkan 

yang tidak ada latar belakang 

sains, dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan suatu jenis 

hewan. Sedangkan untuk tum-

buhan bisa lebih mudah lagi, 

karena sifat tumbuhan yang statis dan ti-dak bisa 

berpindah. Bahkan dengan menggunakan kamera 

yang ada pada telepon selular pun sudah cukup un-

tuk memberikan gambaran tumbuhan apa yang di-

maksud. Tentunya foto-foto representatif yang di-

maksud di sini adalah yang mendokumentasikan 

bentuk batang, daun, susunan daun, bunga dan buah 

beserta posisinya pada batang diambil. 

Ketiga, mengarsipkan dengan baik semua logbook 

dan data-data lapangan yang telah didapatkan. 

Terkadang jenis-jenis organisme yang pernah di-

amati di lapangan tidak selalu bisa ditindaklanjuti 

segera begitu si penggiat alam bebas kembali ke 

rumahnya masing-masing. Dengan sistem pengarsi-

pan yang baik, data penting seperti waktu lapangan, 

urutan pelaksanaan kegiatan lapangan dan se-

bagainya tersimpan rapi dan dapat segera ditampil-

kan ketika dibutuhkan. Menggunakan program kom-

puter yang ada (MsWord / Excel) dan menyimpannya 

pada sistem folder yang teratur, disamping memu-

dahkan untuk pencarian ulang data juga dapat 

memberikan gambaran tentang seberapa jauh per-

jalanan yang telah dilakukan oleh si penggiat alam  

bebas. Informasi apa saja yang telah dilakukan, apa 

saja yang telah ditemukan, atau dimana saja suatu 

jenis pernah ditemukan juga dapat terekam. Begitu 

ada kesempatan, data pengamatan tersebut 

sebaiknya dikonfirmasikan kepada pihak berkompe-

ten khususnya para ahli dibidangnya. Dengan adanya 

wadah berupa group yang disediakan melalui social 

media, proses ini dapat lebih dipercepat karena 

cukup dengan melampirkan foto atau dengan meng-

uraikan ciri-ciri organisme yang teramati tersebut di 

dalam group yang dimaksud, anggota lain yang lebih 

berpengalaman dapat memberikan informasi ten-

tang identifikasi jenis tersebut. 

Keempat & paling penting adalah mempublikasikan 

apa yang menjadi temuan di 

lapangan tersebut. Banyak 

manfaat yang didapat dengan 

melakukan hal ini seperti me-

mastikan lebih jauh benar tid-

aknya identifikasi yang telah 

dilakukan, mengetahui tentang 

nilai penting dari organisme 

tersebut berikut dengan habi-

tatnya, dan tentu saja melatih 

diri untuk melakukan publikasi 

secara popular ataupun ilmiah. 

Walaupun demikian terdapat 

beberapa catatan yang perlu 

diingat ketika mempublikasikan data tentang suatu 

jenis organisme. Yaitu jangan menuliskan begitu 

saja tempat penemuan (nama lokasi atau bahkan 

titik koordinatnya) serta membubuhkan watermark 

jika mempublikasikan foto. Kedua hal ini dimak-

sudkan bagi mencegah pihak-pihak yang tidak ber-

tanggungjawab menyalahgunakan informasi yang 

diberikan untuk kepentingan pribadi mereka. 

Nah, cukup mudah bukan, bagi seorang penggiat 

alam bebas untuk terlibat di dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan? Makanya, mulailah mendokumen-

tasikan segala kegiatan dan temuan di lapangan 

dengan baik dan rapi. Selain itu juga dapat mem-

buktikan bahwasanya para penggiat alam bebas khu-

susnya kelompok mahasiswa memang pantas disebut 

sebagai #MapalaBukanPembunuh. (Teks & Foto: MNJ) 
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Penulis merupakan anggota KCA-LH Rafflesia yang saat ini mengajar di 
Universitas Andalas dan menyelesaikan Program Magisternya di Univer-
sity of Kansas, USA. Selain sebagai pengajar, penulis juga 
berkecimpung sebagai Peneliti Fauna khususnya Avifauna. Berbagai 
jurnal ilmiah level Internasional telah diisi penulis sebagai publikasi 
hasil peneltiannya. Kegiatan kepecintaalaman di KCA-LH Rafflesia 
semasa mahasiswa menjadi salah satu awalan dalam mencapai karirn-
ya sebagai perwujudan kecintaannya kepada konservasi alam. 

Rhizanthes deceptor, salah satu spesies dari family 
Rafflesiaceae yang kadang berserakan di lantai hutan 
(Foto oleh MN. Janra) 



G reat Argus atau lebih dikenal dengan Burung 

Kuau (Argusianus argus) telah menjadi salah 

satu fauna yang dinobatkan sebagai Fauna Maskot 

Provinsi Sumatera Barat pada masa Gubernur Azwar 

Anas di penghujung 1980-an. Menurut catatan McKi-

non dalam Buku Bird of Sumatra, fauna ini tersebar 

selain di Sumatera juga ditemukan di Kalimantan 

dan Semenanjung Malaysia.  

Lengkingan ‘ku-u-wau’ di tengah-tengah rimba yang 

bisa terdengar hingga beberapa kilometer menan-

dakan keberadaannya ketika kita asyik menikmati 

perjalanan. Di tempat-tempat tertentu di sepanjang 

pematang yang dilalui terutama di dataran-dataran 

sempitnya kita akan melihat lokasi yang bersih dari 

serasah hutan dan bahkan seperti disapu oleh 

seseorang. Tempat-tempat seperti ini menjadi tem-

pat penting bagi spesies ini yang dikenal dengan 

Galanggang Kuau. Di tempat ini lah pejantan yang 

dengan lengkingannya menarik perhatian betina. Di 

sini pejantan akan melakukan ritual perkawinan 

dalam bentuk tarian terindah di tengah mistik dan-

senyapnya hutan rimba. 

“Itu dulu” dan itu pun tidak banyak yang dapat 

menyaksikan tersebut. Seiring degradasi dan 

konversi hutan melalui praktek logging dan 

perambahan baik menggunakan alat berat, chinsaw 

maupun kapak dan parang, lengkingan ku-u-wau 

semakin mengandung kesedihan. Ditambah lagi 

kerakusan ‘perimba’ baik iseng maupun serius 

memasang jerat di pintu-pintu masuk Galanggang. 

Kehilangan individu yang berdampak kepada 

kehilangan spesies menjadi konsekuensi yang ada 

pada saat ini. Lengkingan ku-u-wau pun ikut hilang 

seiring kehilangan saudaranya dan gemuruhnya 

mesin perambah dan raungan chinsaw. Tak aya 

memang! 

Bagi KCA-LH Rafflesia, sebutan ku-u-wau memiliki 

makna tersendiri. Pada pertengahan 1990-an, satu 

angkatan di lembaga ini menobatkan Argusianus 

argus sebagai Nama Angkatan dengan inisial Aar. 

Angkatan Diklatsarca VI ini menjadi pemula bagi 

setiap angkatan untuk mencantumkan inisial Flora 

Fauna berkategori Terancam Punah dan Langka 

secara turun temurun. (Teks & Foto oleh Qt) 
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T enzing Norgay adalah penduduk pribumi wila-

yah Nepal. Seperti yang klita ketahui bahwa 

Nepal adalah pintu masuk puncak tertinggi di muka 

bumi, Puncak Everest. Profesi Tenzing sebagai 

seorang  sherpa  akan menjadi sebuah keniscayaan.  

Bagaimana Tim Bekerja??? 

Dari kisah Tenzing di awal, ada banyak hal yang 

dapat menjadi nyawa dalam sebuah tim agar tim itu 

tetap dinamis, diantaranya: 

1. Motivasi dan Ambisi 

Tercatat dalam rentang waktu antara tahun 1920 

hingga 1953 berlangsung 7 kali ekspedisi menuju 

Puncak Everest dan Tenzing mengikuti 6 dian-

taranya. Dan keterlibatan Tezing di setiap ekspedisi 

ini juga sangat erat kaitannya dengan ambisi dan 

motivasi Tenzing sendiri untuk berdiri di Puncak 

Everest. Bahkan hal itu juga yang mengiringi Ten-

zing sukses di Puncak Everest di tahun 1953. Seja-

tinya tim terbentuk karena ada satu motivasi kuat 

bagi mencapai tujuan bersama. Tim akan bergerak 

dan terus dinamis jika tujuan bersama tim benar-

benar jelas. Agenda-agenda tim akan terbentuk dan 

terlaksana karena setiap individu dalam tim memi-

liki kekuatan terbesar dalam sebuah gerakan yakni 

mimpi dan harapan. Sejatinya tim akan terus ber- 

gerak secara dinamis jika setiap individu di dalam 

sebuah tim masih tetap memiliki motivasi dan ambi-

si untuk mewujudkan harapan dan mimpi masing-

masing individu yang akan terentitaskan menjadi 

mimpi bersama. Dan ingatlah bahwa tanpa mimpi 

dan tujuan yang jelas, mustahil tim hebat akan ter-

bentuk. Untuk itu mungkin tugas pertama kita  men-

jawab sebuah tantangan dalam berorganisasi yaitu 

“Apa Gunung Everest Anda?” 

2. Siapa Anggota Kita  

Berbeda dengan Tenzing yang memperkerjakan 

lebih dari 200 sherpa dan dia sendiri yang me-

mimpin sebagi seorang Sirdar, Maurice Wilson kare-

na berangkat dengan cara mengendap-endap hanya 

mempekerjakan 3 orang Sherpa setengah hati yang 

tidak mau melanjutkan perjalanannya saat men-

dekati North Col. Keputusannya untuk melanjutkan 

perjalanan seorang diri menjadi keputusan pen-

jemput sebuah kematian. Hal ini juga memperlihat-

kan perbedaan antara Wright Bersaudara dan Lang-

ley. Bisa jadi hal ini menjadi jawaban kenapa Lang-

ley buka menjadi orang pertama yang membuat pe-

sawat terbang. Tim yang hebat akan menciptakan 

satu komunitas, bahkan tak jarang tim yang baik 

akan menjadi keluarga kedua bagi individu-individu 

yang berada didalamnya. Sangat  jelas  sekali  untuk 
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menumbuhkan soliditas dan tetap berjalan untuk 

mencapai tujuan tim membutuhkan motivator hebat 

yang menjadi tanggung jawab sang pemimpin. Un-

tuk itulah bagi para pemimpin harus mengerti 

siapakah anggota timnya. Siapa disini bukan hanya 

sebatas data administrasi anggota, namun juga 

meliputi segala keunikan kelebihan dan sekaligus 

karakter setiap individu yang menjadi anggota. 

Pemahaman tentang seluk-beluk setiap individu 

akan menjadikan kelancaran komunikasi yang sang-

at efektif dalam sebuah tim. Korelasinya jika komu-

nikasi telah terjalin dengan sangat intensif maka 

terbentuknya sebuah komunitas dan rasa kekeluar-

gaan dalam sebuah tim adalah sebuah keniscayaan. 

Parameter ideal kepemimpinan dalam sebuah tim 

bukanlah membuat semua orang bekerja keras, na-

mun bagaimana cara membuat setiap individu-

individu dalam sebuah tim bekerja sama. Mungkin 

ini perbedaan yang menjadi jurang yang amat lebar 

antara  Wright Bersaudara dengan Langley. 

3. Tim Ideal Bukan Selalu Tim yang Memiliki Ang-

gota yang Hebat-Hebat, Namun Tim yang Memiliki 

Anggota Sesuai Kebutuhan 

Hukum team work sendiri adalah tantangan yang 

berbanding lurus dengan kebutuhan bekerjasama 

baik tingkat keseriusannya maupun jenis tan-

tangannya. Motivasi merupakan bahan bakar tim itu 

sendiri yang akan timbul dari komunikasi intensif. 

Tim yang terbentuk tentunya berbeda dengan tim 

lain yang memiliki tujuan berbeda. Sederhananya 

tim sepak bola tentu saja memiliki kapasitas indi-

vidu yang berbeda dengan tim bola basket. Walau-

pun secara konten memiliki tujuan yang sama, yakni 

memasukan bola ke dalam gawang atau keranjang 

lawan. Pada dasarnya tim akan memaksimalkan po-

tensi pemimpinnya dari setiap tantangan yang 

dihadapi. Tingkat kapasitas pemimpin, tujuan dan 

impian tim serta ragam tantangan yang ada membu-

at tim ideal bukan selalu personal dengan prestasi 

kehebatan yang melimpah, tetapi lebih kepada 

seseorang yang mampu mengisi ruang-ruang kosong 

tingkat dan ragam kebutuhan dalam sebuah tim, 

dan tingkat kapasitas pemimpin juga mempengaruhi 

tingkat kapasitas anggota tim tersebut. Untuk itulah 

perlu adanya pengembangan bersama jika ingin tim 

tetap survive dan berkembang. Triknya adalah 

fokuslah kepada timnya bukan impiannya, per-

hatikanlah anggota dan tim yang baik itu selalu ber-

tumbuh bersama. 

Terbang Bersama 

Prinsip hukum team work telah menjadikan tan-

tangan yang berbanding lurus dengan kebutuhan be- 

kerjasama. Semangkin besar mimpi maka akan se-

makin besar tantangan dan sebuah keniscayaan se-

makin kita membutuhakan SDM yang hebat. Ikatan 

emosional sendiri merupakan unsur yang penting 

dalam membuat sebuah tim yang dinamis. Dengan 

latar belakang demikian maka mengembangkan ang-

gota tim jauh lebih penting ketimbang mengganti 

anggota tim dengan yang setidaknya menurut pe-

mimpin lebih hebat. Mengganti hanyalah jalan ter-

akhir yang dipilih bagi pemimpin jika memang ter-

bukti bahwa individu tersebut benar-benar tidak 

mau (bukan tidak bisa) untuk diajak berkembang 

bersama. Sebuah keniscayaan, jika sang pemimpin 

berusaha mengembangkan anggotanya maka sang 

pemimpin itu pun akan ikut berkembang pula.  

Menumbuhkan tim bukanlah pekerjaan mudah, 

pekerjaan ini memang cukup berat dan banyak me-

makan waktu. Namun jika memang kita benar-benar 

ingin meraih mimpi besar tidak ada pilihan lain. Se-

makin besar impiannya maka tim tersebut harus 

bertumbuh semakin hebat. Dan sekali lagi ketika 

tantangan semakin meningkat maka kebutuhan 

kerjasama tim pun semakin tinggi. Dan 

bagaimanakah cara terbang bersama untuk mem-

bangun sebuah tim? 

a. Kembangkan Anggota Tim 

Saat kita membantuk sebuah tim tentu saja kita 

akan merekrut berbagai orang. Masing-masing indi-

vidu tentu saja memiliki kemampuan dan sekaligus 

kekurangan yang berbeda. Dengan perbedaan itulah 

maka tim akan saling mengisi. Mustahil kita mem-

bentuk tim dengan banyak individu yang memiliki 

kemampuan sekaligus kekurangan yang semuanya 

sama, maka siapa yang akan menutupi kekurangan 

itu? Pernyataan ini selain menegaskan bahwa di da-

lam tim tidak ada individu yang tidak berguna sela-

ma ia mau mengembangkan dirinya, juga menya-

takan bahwa masing-masing individu memiliki 

karakter berbeda dan tentu saja kebutuhan 

pengembangan yang berbeda pula. Kenali anggota 

tim kita dan cari tau apa kebutuhan masing-masing 

individu tersebut. 

Sejatinya pemimpin harus mampu mengembangkan 

timnya dengan cara mengembangkan setiap indi-

vidunya. Proses ini tentu saja sangat dinamis. Dalam 

pengembangan kapasitas setidaknya ada beberapa 

tahap dengan kebutuhan yang berbeda. Training 

dibutuhkan bagi individu yang memang belum tau 

apa dan bagaimana atau bahkan apa yang ia harus 

lakukan dan apa yang sedang ia lakukan, tahap ini 

lebih menekankan kepada pengetahuan awal. Selan-

jutnya mentoring, individu  yang  ingin  berkembang 
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mutlak memiliki 3 elemen dasar yakni mentor yang 

membimbing, sparing partner untuk mengukur ke-

mampuan, dan investor untuk energi pengembangan 

dimana bisa dari diri sendiri maupun dari pihak lain. 

Tahap berikutnya adalah consulting dimana orang ini 

telah tau apa yang ia kerjakan dan bagai mana cara 

melakukannya dengan efektif dan efisien. Hanya 

saja untuk mencapai tingkat expert, mereka masih 

butuh panduan dalam bentuk yang lebih ringan dan 

lebih mandiri dan fase ini menjadi tempat mereka 

berada, atau fase ini lebih terlihat sebagai fase ber-

konsultasi dengan lawan tanding yang tentunya di 

atas kita. Jelas sangat terlihat bahwa kondisi tiap 

individu dalam tim berbeda dan kebutuhan akan 

perkembangan diri pun berbeda.  

Ilustrasi dibawah ini dapat menggambarkan per-

bandingan tersebut: 

 Pemula yang antusis: butuh arahan 

 Pembelajar yang belum melihat jelas: butuh bimbingan 

 Penyelesai tugas yang tidak percaya diri: butuh dukungan 

 Pencapai yang percaya diri: butuh tanggung jawab 

b. Tambahkan Anggota Tim Utama 

Kembali lagi kepada hukum team work, tentu saja 

kebutuhan akan jumlah individu juga menjadi hal 

logis yang harus dipenuhi. Hal ini dapat kita lihat 

dalam perbandingan antara Tenzing yang mempe-

kerjakan lebih dari 200 orang yang bekerja dengan 

baik sehingga sukses meraih impiannya. Bandingkan 

dengan Maurice yang hanya mempekerjakan 3 orang 

setengah hati dan akhirnya membuahkan kematian 

bagi dirinya. Intinya adalah menambahkan anggota 

jauh lebih baik ketimbang mengganti. 

c. Sesuaikan Kepemimpinan 

Setiap jenis tantangan membutuhkan tipe tim yang 

berbeda, hal ini menjelaskan kebutuhan pemimpin   

pun akan berbeda. Jika sebuah tim yang terdiri dari 

orang-orang hebat namun tidak berkembang, terka-

dang mengganti pemimpin adalah solusi terbaik. 

Cara terbaik dari mengganti pemimpin adalah ganti 

dari anggota yang ada. Regulasi memang cukup 

efektif dalam mendinamiskan tim, dan itulah pen-

tingnya sebuah regenerasi untuk menghindari ke-

buntuan gerakan, atau kejenuhan dalam tim dapat 

di atasi dengan sebuah regulasi pemimpin dan re-

generasi anggota tim itu.  

Ilustrasi di bawah ini mungkin dapat menggam-

barkan mekanisme penyesuaian tim terhadap tan-

tangan: 

d. Atasi Anggota Tim Pengganggu 

Pilihan memberhentikan pasca negosiasi terhadap 

sumber masalah, seperti yang dilakukan Tenzing 

terhadap beberapa porternya yang menjadi sumber 

masalah. Namun bisa saja jika tim kita selalu timbul 

perselisihan internal mungkin saja regulasi dan re-

generasi adalah solusi terbaik. (rj) 

(bersambung…) 
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Ekspedisi yang diikuti Tenzing dalam pendakian menuju Puncak Everest pada tahun 1953 dan mengantarkannya menginjak-
kan kaki di Puncak tertinggi dunia tersebut. (Sumber foto: http://time-az.com/main/detail/39205) 

© New York Times / Redux / eyevine 

Ditulis oleh RENO JULIANTO, S.Si “Dayak” (Raff 355 Cpd). 

Penulis merupakan anggota KCA-LH Rafflesia yang saat ini aktif 
diberbagai kegiatan Sekolah Alam, Sekolah Lapang dan Pertanian 
Organik di daerah Jawa Barat. Penulis pada masa kuliah pernah 
menjabat sebagai Gubernur (Ketua) BEM FMIPA Unand. 

JENIS TANTANGAN JENIS TIM YANG DI BUTUHKAN 

Tantangan baru Tim kreatif 

Tantangan controversial Tim yang bersatu 

Tantangan yang berubah Tim yang cepat dan fleksibel 

Tantangan yang tidak menyenangkan Tim yang termotivasi 

Tantangan yang beraneka ragam Tim yang saling melengkapi 

Tantangan jangka panjang Tim yang teguh hati 

Tantangan sebesar gunung everest Tim yang berpengalaman 



D 
ua dekade awal dalam abad 21 ini seperti 

mengulang kembali dua dekade di penghujung 

abad 20 khususnya dalam berbagai kegiatan alam 

bebas. Teknologi dan peralatan kegiatan alam bebas 

yang semakin canggih semakin memudahkan para 

penggiat alam bebas baik pemula apalagi yang su-

dah dianggap sebagai ‘hantu’-nya. 

L’le historie repite menjadi ungkapan yang tepat 

bagi semua kondisi yang berlangsung di alam semes-

ta. Termasuk juga dalam trend di dunia kegiatan 

alam bebas. 

Reuni Trend 

Dalam 20-40 tahun yang lalu ketika kegiatan alam 

bebas masih berbasiskan pengetahuan lokal dengan 

peralatan yang menggunakan teknologi seadanya, 

bermunculan berbagai Kelompok Penggiat Alam 

Bebas. Kelompok tersebut memaklumatkan dengan 

berbagai peng’aku’an diri baik sebagai Pecinta 

Alam, Penjelajah Rimba, Pendaki Gunung, 

Penempuh Hutan dan Gunung dan masih banyak 

istilah lagi. 

Kelompok yang tumbuh menjamur tersebut sebaha-

gian pada awalnya dibangun atas dasar: 

 Kesamaan hobi dan pandangan 

 Kesamaan keinginan dan kebanggaan 

Kesamaan-kesamaan tersebut juga dipengaruhi ba-

sisnya masing-masing Kelompok seperti: 

 Berbasiskan tempat nongkrong 

 Berbasiskan kediaman atau kampung 

 Berbasiskan kampus atau sekolah 

 Berbasiskan pengetahuan dan personal interest 

Ternyata tidak hanya Kelompok yang melakukan 

kegiatan alam bebas, banyak juga personal yang 

dianggap sebagai Avonturir. 

Para penggiat alam bebas pada masa itu menjadikan 

pertemanan adalah sebuah persaudaraan untuk sa-

ling berbagi pengetahuan dan kemampuan. Kesa-

maan yang ada dan  sama  mewarnai  implementasi 
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Kode Etik Pecinta Alam. Walaupun demikian, tidak 

semua orang bisa mengakses mimpi dan harapan 

yang dibangun para penggiat alam bebas.  

Kerasnya kehidupan alam bebas (rimba belantara - 

red) dengan segala keterbatasan teknologi dan fi-

nancial tidak menghasilkan ‘pendaki alay’ dan 

‘pendaki nyampah’. Rembug ‘mabuk’ dan do’a ber-

sama ketika memulai pendakian sebagai contohnya 

telah menjadi rutinitas yang memperkuat tali per-

saudaraan dan menekan ego kelompok apalagi ego 

personal. 

Pencarian lokasi baru, pembukaan jalur baru dan 

keberhasilannya menjadi kegembiraan bersama dan 

motivasi yang baik untuk saling menikmatinya. Ke-

celakaan personal dan kerusakan ‘tempat bermain’ 

menjadi duka bersama. Bagi mengatasi kerusakan 

tersebut, pada akhirnya menghasilkan NGO-NGO 

konservasi alam dan berlanjut hingga pendampingan 

masyarakat pada pada masa sekarang. Itoe doeloe ;) 

Trending Topic 

Sepuluh tahun terakhir ketika sisi financial 

mencukupi kebutuhan sekunder dan teknologi 

sepuluh tahun sebelumnya hanya berada di western 

areas yang mengakibatkan lancarnya lintas informa-

si dan komunikasi, kegiatan alam bebas pun 

mengiringinya dengan baik. Bermula dari kelanjutan 

‘itoe doeloe’ dengan modifikasi kegiatan seperti 

outdoor dan semakin menyusutnya ‘tempat ber-

main’ yang mengandung makna ‘liar’ mengakibatkan 

semakin dekat dan terbukanya akses menuju 

‘tempat bermain’ layaknya informasi di media so-

sial.  

Back to nature telah  menjadi  bahasa  harian  yang 

mempropaganda akses tersebut. Tuntutan  ekonomi-

masyarakat tempatan dan pendapatan daerah 

merasuki dan mengendorkan kebijakan pelestarian 

alam bagi pengembangan wisata ‘alam liar’ yang 

pada masa ’itoe doeloe’ memang dihancurkan me-

lalui kebijakan pengusahaan hutan. 

Dampaknya adalah kegiatan alam bebas menjadi 

trending topic baik di delta maupun di dunia maya. 

Berbagai komunitas (layaknya kelompok - red) kem-

bali bermunculan menghamburkan informasi 

mengenai:  

 Selfie atau wefie di ‘tempat bermain’ 

 ‘tempat bermain’ baru yang rata-rata berupa Air 

Terjun 

 Komunitas baru yang meng’aku’ penemu atau 

pengelola maupun tour guide 

 Masyarakat tempatan dan pemerintah daerahnya 

yang komplain karena ‘tempat bermain’ berada 

dalam kawasan konservasi 

 Tumpukan sampah di ’tempat bermain’ khu-

susnya gunung dan danau atau telaga 

 Kanak-kanak yang ‘dipaksa’ orang tuanya untuk 

mencapai puncak-puncak tertinggi 

 Kecelakaan, kesasar, kerasukan, kesakitan hingga 

kematian akibat dari hasrat ‘menaklukan’ alam, 

selfie bagi sebuah ego dan kebanggaan, ku-

rangnya pengetahuan dan perlengkapan, bahkan 

menganggap remeh kondisi ‘tempat bermain’ 

 ‘sedikit’ kerusakan habitat flora fauna 
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Percepatan jalur informasi tersebut juga mewarnai 

media-media informasi formal seperti televise mau-

pun media cetak. Berita Sabtu - Minggu dihiasi 

dengan berbagai ’tempat bermain’ yang menetes-

kan liur para pemburu ’tempat bermain’ baru. Itoe 

Kini! 

Ini Sebuah Dinamika Penggiat Alam Bebas 

Reuni kehebohan para penyandang carrier dan day-

pack memang terus menjadi trending topic dari ma-

sa ke masa. Teknologi komunikasi dan perelngkapan 

yang semakin canggih menambah kemudahan para 

peng’aku’ penggiat alam bebas baik kelompok, 

komunitas maupun personal yang biasa disebut trav-

eller, avonturir, mountaineer, caver, backpacker 

hingga pencinta alam untuk merepresentasikan 

dirinya. 

Bedanya doeloe dan kini adalah dari sisi kecakapan 

dan kemampuan personal setiap penggiat alam 

bebas. Hanya orang-orang yang bermental baja dan 

siap beradaptasi dengan kerasnya kehidupan dan 

hukum rimba belantara yang mau melakukannya. 

Setiap orang yang ingin terlibat selalu memulainya 

dari sebuah belajar bersama sehingga memunculkan 

istilah Diklatsar atau PDCA. Proses belajar dengan 

sedikit teori dan berlimpah praktek lapangan di 

alam liar ini telah meminimalisir berbagai kerugian-

kerugian manusiawi yang menjadi duka keluarga 

selama ego menaklukan dan kebanggaan masih ter-

kontrol. 

Rembug ‘mabuk’ dan do’a bersama telah menjadi 

media pengawalan bagi Kode Etik Pecinta Alam yang 

seharusnya menjadi acuan bagi para Penggiat Alam 

Bebas. Apalagi trend yang ada tesebut merupakan 

dinamika bagi dunia kegiatan alam bebas. Namun 

juga perlu anggapan bahwa alam boekan oentoek 

dihabisi tapi oentoek dinikmati, manfa’atkanlah iya 

sesoeai keboetoehanmoe agar tak ada bentjana dji-

ka iya moelai beladjar oentoek memarahimoe. (Teks 

& Foto: Qt) 
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Penulis merupakan anggota KCA-LH Rafflesia yang saat ini terus bela-
jar untuk aktif di dunia kegiatan alam bebas dan upaya-upaya kon-
servasi alam baik melalui proses pendampingan, pembelajaran biodi-
versity, keruangan, bentang alam serta kebijakan. 
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KABA SEKRE 
Forkap FORKOMPA UA 

Pada tanggal 19 Februari 2017, FORKOMPA-UA 

melaksanakan Forum Anggota Lengkap (FORKAP) di 

Kampus Unand. Diskusi Tahunan Anggota Forum ini 

selain membahas Statuta juga membahas Kegiatan 

Pokja sebelumnya. Dalam Forkap ini telah disepakati 

Putra Fadillah (Mapala Tectona FTI Unand) sebagai 

Koordinator Pokja periode 2017-2018 ini. 

FORKOMPA-UA merupakan Forum Mapala se-

Universitas Andalas yang dibentuk pada tahun 2000 

oleh 11 Mapala. Seiring perkembangan Unit Kegiatan 

Kampus, pada saat ini anggota Forum sudah ber-

tambah menjadi 12 Mapala. 

KUNJUNGAN ANGGOTA KEHORMATAN 

Pada tanggal 19 February 2017, sekretariat dikunjungi 

oleh ‘sekeluarga’ Anggota Kehormatan yaitu Kakanda 

Antonius Vevri yang akrab disapa ‘da i’ (Raff 287 Aar) 

& Haliatur Rahma (Raff 290 Aar). Pada saat ini da i 

bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu-

tanan yang mengurus konservasi TN Bukit Tigapuluh. 

TALKSHOW SEVEN SUMMIT INDONESIA 

Pada tanggal 27 February 2017 dalam memperingati 

Anniversary KIPAL FISUA, anggota KCA-LH Rafflesia 

mengikuti diskusi dalam Talkshow Seven Summit Indo-

nesia di Kampus FISIP UNAND. Diskusi ini dapat men-

jadi motivasi bagi anggota KCA-LH Rafflesia. 

Peduli Banjir & Longsor 50 Kota 

Hujan lebat berkepanjangan di awal bulan Maret 

2017 telah menyebabkan terjadinya bencana banjir 

dan longsor di Kab. 50 Kota khususnya Kec. Pangka-

lan Koto Baru dan Kapur IX. Kejadian ini mengakibat-

kan meluapnya Sungai Kampar yang menjadi sumber 

air utama bagi PLTA Koto Panjang di Kab. Kampar 

Riau. Bagi meringankan beban korban bencana, 

FORKOMPA-UA berinisiatif menggalang bantuan khu-

susnya bahan makanan dan minuman. Bantuan terse-

but diserahkan langsung ke masyarakat terdampak. 

Lomba Lintas Wisata Nasional 

Anggota KCA-LH Rafflesia juga 

berperan serta dalam Lomba 

Lintas Wisata Nasional III yang 

diadakan oleh Mapala Green Jus-

tice FH-Unand pada tanggal 10-

12 Maret 2017. Lomba yang 

mengambil rute dari Sungai Pi-

sang Kota Padang ini menyusuri 

bibir pantai yang berbukit 

menuju Pantai Carocok di Painan 

Kab. Pesisir Selatan melalui Ka-

wasan Wisata Mandeh. Dalam event ini, KCA-LH Raff-

lesia menurunkan satu Tim Putri. 

Pencinta Alam Unand Berduka 

Innalillahiwainnailaihiraji’un.. 

Tanggal 12 Maret 2017, Martin 

Jofari, salah seorang inisiator 

Forkompa-UA yang juga Ketua DP 

KIPAL FISUA dan Wakil Ketua 

DPRD Kota Solok meninggal dunia 

di kampung halamannya. Berita 

duka ini sempat menyentakkan 

pecinta alam di Sumbar khu-

susnya di Unand. Almarhum dimakamkan di kampung 

halamannya di Solok. Selamat jalan kawan! 

Photo: FB Devy Abenk (Group 
Sekber PA Sumbar) 



 


