KAWASAN
EKOSISTEM
ESENSIAL
PULAU
FLORES

Bagi Kelestarian Hayati di Flores
PERBURUAN
SATWA
Perburuan satwa terutama burung khas
seperti kakatua kecil jambul kuning
dan elang flores untuk peliharan dan
dianggap hama.

KEBAKARAN
Kebakaran lahan dan hutan masih kerap
terjadi. Sebagian kebakaran ini tersebab
kebiasaan bertani dengan tebas-bakar.

KABUPATEN
MANGGARAI
Luas KEE Flores
berdasarkan Keputusan
Gubernur NTT
No. 238/KEP/HK/2020

Flores, pulau eksotis di
wilayah Wallacea yang
menyimpan keragaman hayati
luar biasa. Keelokan alam
dan berbagai spesies di pulau
yang berarti ‘Tanjung Bunga’
ini patut dijaga.
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PENGGUNAAN
SUMBER DAYA

Penggunaan yang tidak berkelanjutan
bisa mengancam sumber daya alam.
Misalnya penggunaan pidada putih
secara berlebihan untuk bahan baku
perahu.

DEGRADASI
HUTAN
Degradasi hutan akibat pembangunan
infrastuktur juga mengancam kelestarian
keanekaragaman hayati. Sehingga,
pembangunan perlu memperhatikan
aspek lingkungan.

10.708,2 ha
Lokasi : Todo Repok

P. Flores

KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

100.351,7ha
Meliputi Bentang Alam Mbeliling,
Nggorang Bowosie, dan Pulau Longos

KABUPATEN
NGADA

21.343,4 ha
Lokasi : Torong Padang

Pulau Flores termasuk key biodiversity
area (KBA) di Nusa Tenggara.
Sebagian besar daerah penting
tersebut berada di luar sistem
pengelolaan kawasan pelestarian alam
(KPA) dan kawasan suaka alam (KSA).
Kawasan ekosistem esensial menjadi
jawaban untuk mengikthtiarkan upaya
pelestarian di pulau ini.

Proses
Pengusulan KEE
Pulau Flores
Kawasan ekosistem esensial (KEE) adalah
ekosistem di luar kawasan konservasi yang
secara ekologis penting bagi keanekaragaman
hayati.
Penilaian dan pengusulan KEE Pulau Flores
terlaksana atas dukungan Pemerintah Provinsi
NTT dan PILI Green Network dengan
pendanaan dari Critical Ecosystem
Partnership Fund (CEPF) melalui
Burung Indonesia.

Varanus komodoensis
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Kawasan ekosistem hutan tropika gugur daun di Flores menjadi habitat bagi enam
spesies endemik dan terancam punah: biawak komodo, elang flores, kakatua kecil
jambul kuning, kehicap flores, serindit flores, dan gagak flores. Hutan gugur tropika
tersebut ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial sebagai upaya melindungi
dan mengelola spesies-spesies tersebut
beserta habitatnya.

