
Noviyanti Nugraheni

T i t i k  B a l i k
SEBANGAU

Jejak Langkah 13 Tahun Memulihkan
Ekosistem Gambut Kalimantan Tengah





Jejak Langkah 13 Tahun Memulihkan
Ekosistem Gambut Kalimantan Tengah

Noviyanti Nugraheni

T i t i k  B a l i k
SEBANGAU



ii Titik Balik Sebangau

Titik Balik Sebangau
Jejak Langkah 13 Tahun Memulihkan Ekosistem Gambut
Kalimantan Tengah

Penulis:
Noviyanti Nugraheni

ISBN: 978 - 979 - 18721 - 1 - 9
Editor:
Agus Prijono
Jelfi

Foto:
Ismin Ikhwanur - Balai Taman Nasional Sebangau
JSN - WWF Indonesia
Tira Maya Maisesa
Fenky Wirada - WWF Indonesia

Tata Letak:
Fenky Wirada

Penerbit dan Distributor:
Balai Taman Nasional Sebangau
Jl. Mahir Mahar km. 1,2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Yayasan WWF Indonesia
Grha Simatupang Tower 2 unit C7th Floor
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan

Desember 2017

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Setiap reproduksi secara penuh atau sebagian harus 
menyebutkan judul dan kredit penerbit yang disebutkan di atas 
sebagai pemilik hak cipta.



iii13 Tahun Taman Nasional Sebangau

DAFTAR ISI

Daftar Isi - iii

Pengantar Kepala Balai Taman Nasional Sebangau - iv

Pengantar Program Manager WWF Indonesia Kalimantan 
Tengah - v

Bab 1   Jejak Lampau Sebangau - 2

Bab 2   Memupuk Modal Sosial Konservasi - 13

Bab 3   Semarak Ekosistem Rawa Hitam - 34

Bab 4   Titik Balik Sebangau - 45

Bab 5   Kisah Berhikmah Sebangau - 64

Pustaka - 74

Profil Penulis - 75



iv Titik Balik Sebangau

PENGANTAR
Kepala Balai Taman Nasional Sebangau

Selayaknya sebuah perjalanan, upaya Taman Nasional 
Sebangau selama 13 tahun agaknya perlu jeda kontemplatif. 
Sebuah jeda kontemplatif selalu berada di antara dua titik 
pemberhentian. Titik pertama: instrospeksi untuk melihat 
upaya di masa lampau. Titik kedua: berdiam sebentar untuk 
mengumpulkan tenaga dan strategi guna mencapai tujuan yang 
lebih besar.

Begitu juga buku ini yang berada di antara jejak masa lalu dan 
menatap masa depan. Secara praktis, pustaka ini menjadi salah 
satu bentuk dokumentasi proses panjang pengelolaan Taman 
Nasional Sebangau. Sudah barang tentu ada suka, ada duka. 
Lika-liku itulah yang kami usahakan untuk dikemas apik dengan 
bahasa yang luwes. 

Hikmah yang terpendam selama 13 tahun menjadi cambuk 
bagi staf pengelola, mitra, dan kalangan masyarakat yang 
menaruh hati kepada Sebangau. Bagi pengelola, tak ada cita-
cita lain selain tercapainya kelestarian Sebangau untuk generasi 
mendatang. 

Dalam meraih cita-cita itu, taman nasional ini sekaligus 
menumbuhkan rasa mencintai dan memiliki Sebangau sebagai 
penjaga ekosistem rawa gambut tropis dunia. Pada akhirnya, 
seluruh catatan dalam pustaka ini diharapkan dapat memupuk 
spirit konservasi segenap generasi.

Palangka Raya, Desember 2017
Kepala Balai,

Ir. Anggodo, MM



v13 Tahun Taman Nasional Sebangau

PENGANTAR
Program Manager WWF Indonesia-Kalimantan Tengah

Kawasan konservasi dengan bentuk taman nasional menjadi 
salah satu pilihan untuk melestarikan alam dan mengembalikan 
fungsi ekosistem daratan maupun perairan.  Pun Taman  Nasional 
Sebangau, Kalimantan Tengah, yang memiliki ciri khas dengan 
hutan rawa gambut sebagai habitat orangutan.  

Sejak penunjukkannya pada 2004, tanpa terasa Taman 
Nasional Sebangau telah menginjak usia 13 tahun. Bila 
dianalogikan dengan pertumbuhan manusia, 13 tahun adalah usia 
remaja yang beranjak dewasa. Pertumbuhannya pesat dengan 
perubahan bentuk menuju manusia dewasa yang sempurna.

Buku ini mengulas kilasan perjalanan taman nasional dari 
sudut pandang pengelolanya. Buku ini mengajak pembaca 
menapak tilas perjalanan panjang Taman  Nasional  Sebangau. 
Jejak langkahnya mulai dari zaman eksploitasi kayu untuk 
pendapatan instan hingga menuju kesadaran pentingnya jasa 
ekosistem. Hutan tak lagi dipandang sekadar kumpulan kayu, 
tapi sebagai penyokong penghidupan, pemasok air bersih, dan 
perawat kandungan karbon. 

Buku ini juga mendobrak pemahaman usang tujuan 
konservasi. Dalam paradigma lama, konservasi dianggap lebih 
mementingkan spesies yang dilindungi ketimbang manusia  di 
sekitar kawasan konservasi. Pendekatan pengelolaannya lebih 
dominan preventif dan mengesampingkan faktor manusia.  

Kini, disadari upaya konservasi dapat berjalan baik jika 
memberikan ruang bagi  peran masyarakat. Ruang partisipasi 
itu untuk memberikan pemahaman bersama bahwa  hutan yang 
terjaga akan melimpahkan rasa terima kasih. Ucapan terima 
kasih yang berwujud sumber daya alam yang melimpah ruah. 
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Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, Sebangau menjaga 
ketersediaan ikan yang menopang ekonomi masyarakat. Atau, 
masyarakat turut terlibat dalam ekowisata. Seluruh manfaat 
itu tujuan akhirnya adalah perlindungan spesies kunci yang 
terancam punah.  

Upaya tersebut tentu saja harus dilakukan oleh semua pihak 
yang berkepentingan dan terhubung dengan Sebangau. Para 
pihak tadi mulai dari Balai Taman Nasional  Sebangau sebagai 
pemegang mandat kelola, masyarakat yang sumber hidupnya 
dari kawasan, kalangan peneliti dan akademik, dan kepentingan 
konservasi untuk pembangunan daerah. 

Harapan kami, buku ini dapat membuka wawasan pembaca 
dan menjadi panggilan untuk membantu konservasi lahan gambut 
Sebangau. Panggilan yang dapat mewujudkan konservasi 
berkelanjutan bagi masyarakat dan alam yang dititipkan Tuhan 
untuk anak cucu kelak.  

Palangka Raya, Desember 2017
Program Manager,

Rosenda C. Kasih



Foto: JSN - WWF Indonesia
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Bab 1

Jejak Lampau
SEBANGAU
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Merunut kembali kepingan sejarah kubah gambut yang menopang peradaban 

manusia. Ekosistem air hitam tropis yang melewati era keemasan kayu bulat 

sampai zaman yang menghargai setiap unsur karbon.

Foto: Dok. WWF Indonesia
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uara lembut kayuhan dayung perahu memecah keheningan 
siang itu. Mengapung perlahan-lahan dengan perahu, 

Surahmansyah memasuki kamp penelitian Punggualas. Ia 
sengaja mematikan mesin perahu agar ruang dengar lebih peka 
terhadap suara alam.

Selama menuju pusat penelitian Taman Nasional Sebangau 
itu, ia bertegur sapa dengan sejumlah nelayan. Aroma harum 
berpadu dengan udara yang lembap. Aroma itu bisa berasal 
dari bunga pohon atau uap air gambut. Deretan pepohonan 
membentuk labirin di antara sungai-sungai sempit. Hening. 
Sesekali terdengar lolongan Orangutan dari kedalaman hutan.

Surahmansyah menuturkan, berbagai macam pohon tumbuh 
di hutan Sebangau. Banyak pula pohon buah, seperti rambutan 
hutan, manggis hutan, dan tutup kabali. Bergelimang buah-
buahan membuat kawasan ini menjadi tempat yang nyaman bagi 
Orangutan. 

Inilah salah satu habitat bagi populasi terbesar orangutan di 
dunia. Dan pantas pula dicuplik sebagai nama tempat: Punggualas, 
yang berarti pepohonan yang dipenuhi orangutan. Pada survei 
2016, kurang lebih enam ribu Orangutan menggantungkan 
hidupnya di Sebangau. 

Dengan demikian, Punggualas bagaikan jendela kecil untuk 
mengintip keagungan ekosistem gambut yang merajai 90 persen 
bentang alam Sebangau. Sebangau adalah ekosistem yang 
rumit dalam skala ruang dan waktu. Dari skala waktu: Sejak 
ribuan tahun silam, tangan-tangan alam menciptakan hutan rawa 
gambut melalui pelapukan tumbuhan. Proses pelapukan selama 
ribuan tahun itu membentuk skala ruang Sebangau: kubah 
gambut raksasa berdiameter 12 kilometer. 

Kubah gambut gigantik ini terbentuk lantaran Sebangau 
berada di antara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau. 
Timbunan vegetasi selama ribuan tahun di antara dua sungai 

S
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itulah yang membentuk kubah gambut kawasan ini. Air hujan 
yang mengguyur kubah gambut lantas mengalir dari puncak 
menuju dua badan sungai tadi. Itu ilustrasi sederhana tentang 
peran hidrologi Sebangau sebagai sumber air bagi peradaban di 
Kabupaten Pulang Pisau, Katingan, dan Kota Palangka Raya. 

Saat ditunjuk menjadi taman nasional, Sebangau digadang-
gadang mewakili sisa-sisa hutan rawa gambut yang terbaik di 
Kalimantan. Peran yang disandang taman nasional ini semakin 
penting bila menimbang kawasan tetangga yang ambisius: 
Proyek Satu Juta Hektare Lahan Gambut. 

Apalagi sebelum menjadi kawasan konservasi, Sebangau 
pernah mengalami masa-masa muram. Wilayah ini telah melewati 
berbagai masa: mulai dari zaman keemasan kayu bulat sampai 
zaman yang menghargai setiap unsur karbon di hutan tropis. 
Siang itu, saat menuju Punggualas, Surahmansyah seakan 
mencoba merunut kembali kepingan masa silam Sebangau.

Sejarak setengah kilometer dari Punggualas, Surahmansyah 
singgah sebentar di Parit Palembang. Berjalan di hutan gambut 
tenyata susah-susah gampang. Selain tajamnya duri rotan, 
dia mesti waspada agar tidak menyentuh pohon rengas yang 
bergetah menyengat. Kadang kaki Surahmansyah terperosok ke 
dalam tanah gambut yang gembur. 

Di sela lebatnya semak, nampak semburat warna kuning dari 
kain yang melilit beberapa pohon. Beberapa pakaian terlihat 
melingkari pohon-pohon. Bulu kuduk meremang di tempat aneh 
ini. 

Di tempat ini, puluhan teratak pernah berdiri untuk tempat 
tinggal pekerja kayu dari Palembang. Jumlah populasinya bisa 
mencapai ratusan orang. Surahmansyah mengisahkan, pada 
masa kayu senilai emas mulia, warga Dayak hanya mendapatkan 
premi Rp.10.000 per kubik kayu. 
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Lokasi ini, ungkap Surmansyah, adalah kuburan massal para 
pekerja hutan dari Palembang yang bernasib malang. Itulah 
musabab tempat ini disebut Parit Palembang yang penuh nuansa 
mistis. 

Penduduk setempat menandai lokasi ini lantaran di masa lalu 
pernah terjadi kisah memilukan. Ia menduga uang panas dari 
penebangan hutan membawa petaka. Sehari bekerja, pekerja 
bisa mendapatkan Rp.5 juta. Itu nilai yang sungguh besar pada 
masa transisi pembentukan Taman Nasional Sebangau. 

Namun uang panas itu meminta pengorbanan. Syahdan, 
karena dianggap merepotkan, para pekerja yang sakit dibunuh 
oleh mandor tebang. Jasadnya dikuburkan di tempat kejadian.

Jejak muram memang membayang-bayangi Sebangau. 
Sebelum menjadi taman nasional, Sebangau menapaki status 
sebagai hutan produksi selama 1970-2006. Artinya selama tiga 
dekade lebih, pohon-pohon di hutan rawa gambut ini ditebangi 
untuk kepentingan ekonomi semata. 

Selama masa hutan produksi, lokomotif menjadi sarana 
angkutan untuk membawa kayu bulat ke lokasi pengumpulan. 
Selain itu, transportasi kayu juga melewati kanal-kanal buatan. 
Dari lokasi penebangan, kayu bulat dirakit, lalu ditarik melalui 
kanal menuju titik penimbunan. Pada masa ini, ratusan ribu kubik 
kayu keluar dari sungai-sungai kecil ke Sungai Katingan.

Pada awal 1980-an, saat Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 
masih beroperasi, masyarakat biasa memungut hasil hutan bukan 
kayu. Hanya saja, jalan dan kanal HPH mempermudah akses 
ke dalam kawasan hutan. Alih-alih memanfaatkan hasil bukan 
kayu, banyak orang malah ikut membalaki kayu komersial. Pada 
suatu masa, setidaknya 13 HPH pernah bercokol di kawasan 
Sebangau. Perusahaan-perusahaan tersebut membuat ratusan 
kanal yang panjang totalnya mencapai 800 km. 
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Lantas datanglah Reformasi 1998. Gaduhnya politik nasional 
merembet ke segala penjuru kawasan hutan. Datanglah 
gelombang pembalakan liar. Pun kawasan Sebangau tak luput 
dari merangseknya para penebang liar. Masa ini meninggalkan 
kenangan getir bagi ekosistem Sebangau.

Dan Sebangau punya batas. Eksploitasi terus-menerus 
membuat kayu yang ditebang semakin kecil. Pada 1970-an, 
diameter pohon yang dibalak minimal 40 cm, dan turun menjadi 
20 cm pada 2000-an. 

Setelah tiga dekade, petaka itu makin kentara: pemanfaatan 
yang berlebihan menjadikan ekosistem gambut ini terpuruk. 
Menurunnya mutu ekosistem ditandai dengan perubahan 
jenis kayu tebangan. Awalnya, penebangan menyasar kayu-
kayu bernilai ekonomi, seperti ramin dan agathis, mulai 2000 
memungut sembarang pohon. 

Lagipula, jalur-jalur kanal untuk transportasi kayu 
memperburuk keadaan. Jaringan kanal mengoyak tata hidrologi 
kubah gambut yang berperilaku seperti spons: mudah menyerap 
sekaligus mudah melepas air. Tak pelak lagi, jaringan kanal ibarat 
ratusan sedotan yang menusuk kubah gambut, dan menguras 
airnya ke luar. 

Runtuhnya fungsi hidrologi kubah gambut berdampak 
panjang. Menipisnya kandungan air membuat Sebangau rawan 
terbakar pada musim kering. Kendati kejadiannya tidak sebanyak 
di luar taman nasional, namun kebakaran berulang menandakan 
kawasan ini menatap masa depan yang tak pasti. 

***
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Peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut tahun 2015.

Kondisi gambut yang telah terdegradasi dan dipicu kemarau panjang 

menyebabkan kekeringan sehingga api mudah melahap lahan gambut.

Foto: Fenky Wirada
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Kesadaran tumbuh di kalangan yang peduli: Sebangau 
terlalu berharga untuk dibiarkan merana. Sesudah tahun 2000, 
pemerintah menggelar upaya penyelamatan bagi ekosistem rawa 
gambut ini. Bahkan beberapa lembaga melirik Sebangau sebagai 
contoh untuk penyelamatan ekosistem gambut. 

Menjelang menjadi taman nasional, Center for International 
Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatland 
(CIMTROP) merintis riset di Sebangau. Kajian lembaga penelitian 
gambut yang diinisiasi Universitas Palangka Raya ini membuka 
tabir keanekaragaman hayati Sebangau. 

Bahkan setelah tiga dekade melakoni status hutan produksi, 
Sebangau masih saja bergelimang flora dan fauna. Setidaknya 
ada 808 spesies flora, 65 spesies mamalia, 43 spesies reptil 
dan 182 spesies burung. Sebangau menjadi pusat tumbuh bagi 
spesies dipterocarpa: agathis (Agathis spp), belangeran (Shorea 
belangeran), bintangur (Challophyllum sclerophyllum), jelutung 
(Dyera costullata), keruing (Dipterocarpus spp) dan ramin 
(Gonystylus bancanus). Pohon-pohon ini terancam punah karena 
sejumlah sebab: pembalakan liar, Proyek Satu Juta Hektare 
Lahan Gambut, dan kebakaran hutan. 

Sebangau juga memegang peran penting sebagai tandon 
penyimpan air. Ini lantaran karakteristik gambut yang mampu 
menyerap air hingga 300-800 persen dari berat gambut. Ekosistem 
gambut yang selalu basah menghambat lepasnya emisi gas 
rumah kaca. Yang terakhir ini makin menegaskan peran global 
Sebangau: turut berkontribusi bagi mitigasi perubahan iklim.

Dan pada 2004, jerih payah para pegiat konservasi terbayar 
dengan ditunjuknya kawasan ini menjadi taman nasional. Pada 
masa-masa permulaan, perjuangan dirintis tim Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah bersama WWF-
Indonesia. Pekerjaan tahap pertama adalah menata batas areal 
taman nasional yang kelak melapangkan jalan pengelolaan 
konservasi.
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Proses mempersiapkan institusi pengelola bukan pekerjaan 
mudah. Butuh waktu tiga tahun agar Balai Taman Nasional 
Sebangau berdiri dan beroperasi. Saat pertama terbentuk, 
operasional Balai Taman Nasional hanya dijalankan tiga 
personel. 

Kepala Balai saat itu dipegang oleh Drasospolino, mantan 
manajer proyek WWF Kalimantan Tengah. Ia didampingi 
seorang staf bernama Ratna Mariana, dan seorang sopir. Bisa 
dibayangkan pekerjaan berat di pundak Ratna Mariana. Ia 
menjadi saksi perkembangan Sebangau dari awal mula: kantor 
yang masih mengontrak sampai mengurusi segala hal dengan 
kondisi terbatas.

Pengendali Ekosistem Hutan pindahan dari Taman Nasional 
Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, ini merintis urusan 
admisnistrasi, keuangan, sampai persuratan. Sekitar dua bulan 
kemudian, Balai menerima tambahan seorang penata usaha, dan 
beberapa fungsional lain dari Taman Nasional Tanjung Puting, 
Kalimantan Tengah. 

Pekerjaan krusial pada masa-masa awal adalah menjaga 
keamanan kawasan taman nasional. Pada masa-masa awal, 
petugas menemukan ribuan kubik kayu ilegal di sepanjang 
Sungai Muara Bulan. Sejauh mata memandang yang terlihat di 
badan sungai adalah tumpukan ribuan kayu. 

Karena itu, Balai Taman Nasional menggelar patroli rutin setiap 
bulan, sambil mengajak masyarakat turut serta sebagai personel 
pengamanan swakarsa. Beberapa personel menjadi kepanjangan 
tangan untuk sosialisasi Taman Nasional Sebangau yang baru 
lahir. Mereka berkampanye di tengah-tengah masyarakat. 

Pekerjaan itu tidak mudah. Mengumandangkan pesan-
pesan konservasi di tengah masyarakat yang tergantung pada 
kayu bagaikan menegakkan benang basah. Itu menuntut Balai 
Taman Nasional Sebangau bekerja ekstra-keras. Ide besarnya: 
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bagaimana upaya konservasi di Sebangau bisa diterima 
masyarakat. 

Namun masa awal taman nasional memang penuh tantangan. 
Pada suatu waktu, kalangan tertentu pernah mengusir tim Balai 
Taman Nasional dan WWF yang hendak berdiskusi dengan 
masyarakat. 

Pendekatan yang lebih lunak dilakukan pada 2009. Balai 
Taman Nasional Sebangau bersama WWF Kalimantan Tengah 
memetakan potensi sumberdaya alam yang mungkin saja 
terlupakan masyarakat. Hasil pemetaan lantas diserasikan dengan 
kapasitas masyarakat dan model interaksi masyarakat dengan 
alam. Setelah itu, hasilnya akan menunjukkan karakteristik setiap 
desa yang berguna dalam program pemberdayaan. 

***

- Berlatar sejarah sebagai hutan produksi selama tiga dekade,         
diselingi persoalan sosial, membuat Balai Taman Nasional Sebangau 

bijak dalam mengelola kawasannya. Sejak awal, Balai Taman Nasional 
menyadari aspek sosial akan memengaruhi pelaksanaan mandat 
konservasi. Berada di antara amanat konservasi dan tantangan 

sosial, Balai Taman Nasional berupaya terus memupuk harapan bagi 
kelestarian ekosistem air hitam tropis ini - 
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Bab 2

Memupuk
MODAL SOSIAL
KONSERVASI

Foto: JSN - WWF Indonesia
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- Konservasi bukan harga mati yang hanya melestarikan 
keanekaragaman hayati. Esensinya: memberdayakan manusia untuk 

mencintai keanekaragaman hayati - 

***

Medio Oktober 2017 itu, dalam selayang pandang Desa 
Mekar Tani seolah tak banyak berubah. Satu-satunya perubahan 
yang terlihat adalah jalan desa yang kini telah beraspal. Namun, 
bila menyelami kehidupan sosialnya, perubahan telah banyak 
menyentuh desa di Kecamatan Mendawai, Katingan, Kalimantan 
Tengah, ini. 

Untuk menjangkau desa ini, sarana transportasi melalui 
kanal-kanal sempit. Meski Oktober di ambang musim basah, air 
kanal tetap saja dangkal. Jalur yang sempit dan air yang surut 
membuat kanal hanya bisa untuk berpapasan dua perahu kecil. 
Di beberapa titik, tinggi air tak lebih 10 cm. Perahu jadi gampang 
kandas. Penumpang mesti turun, lalu terpaksa mendorong 
perahu. 

Ironisnya, sejak pembukaan sawit di sekitar taman nasional, 
kondisi itu makin parah. Warga Mekar Tani berpandangan, 
air gampang surut sejak ada kebun sawit. Apalagi warga 
mengandalkan kanal-kanal untuk memasarkan hasil buminya. 

Sesampainya di desa, sambutan hangat warga begitu terasa. 
Suasana ini berbeda 180 derajat dibandingkan dengan masa awal 
sosialisasi Taman Nasional Sebangau. Enam tahun lalu, pada saat 
sosialisasi kerap terdengar protes bernada tinggi dengan tatapan 
mata marah. Kini, setiap berdiskusi membahas kehidupan, warga 
menyajikan kopi organik gambut dan keripik jamur tiram. Dua 
produk hasil pemberdayaan itu biasa menyemarakkan malam 
pertemuan taman nasional dengan warga.

Mari mengunjungi kediaman Edi Sutarjo. Di samping rumah 
mantan kepala desa ini ratusan media tanam jamur (baglog) 
tiram tersusun rapi berselubung jaring paranet. Tepat di area 
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depan, terdapat kubung jamur tiram berukuran 4 x 6 meter. Di 
belakangnya, beberapa orang menyuci-hama media tanam di 
dalam dua drum di atas tungku. Edi memang ulet dan pantang 
menyerah sehingga pantas menjadi teladan pemberdayaan. 

Di sela kesibukannya, ia meluangkan waktu berbagi kisah 
hidupnya. Urat tangannya yang berotot mengisahkan betapa 
berat perjalanan hidup lelaki ini. Saat program transmigrasi 
bermula lima puluh tahun lalu, ia mencoba memahami lahan 
gambut untuk bertahan hidup. 

Pembukaan dan pengembangan tanah gambut rupanya 
punya riwayat panjang. Dari catatan para peneliti, perpindahan 
penduduk telah terjadi sejak zaman Majapahit seputar abad 
ke-15. Untuk memperluas wilayahnya, Majapahit mengirimkan 
penduduk hingga Kalimantan Selatan. Para migran Majapahit itu 
lantas membuka hutan untuk bermukim dan bertani. 

Di awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda melakukan 
pemindahan penduduk dari Jawa ke pusat-pusat ekonomi baru 
di Kalimantan—dan pulau-pulau lain. Ratusan buruh dari Jawa 
dikirim ke Kalimantan untuk membuka kebun kelapa dan karet. 
Karena saat itu sulit mencari bahan pangan, para pekerja dari 
Jawa menanam padi di tanah gambut. 

Selanjutnya, pemerintah Indonesia menghidupkan kembali 
program perpindahan penduduk untuk mengendalikan populasi 
di Pulau Jawa, Bali, dan Madura yang padat. Sejumlah pakar 
berpandangan transmigrasi juga punya tujuan lain: menyebarkan 
budaya dan sistem politik Jawa ke luar pulau.

Edi merupakan salah satu dari 800 orang gelombang 
pertama yang bertransmigrasi ke Pulau Kalimantan. Bersama 
orangtuanya, Edi menginjakkan kakinya di Kalimantan Tengah 
saat masih 12 tahun. Saat itu, tuturnya, para penduduk mengikuti 
transmigrasi buat memperbaiki taraf hidup. 

Setelah terombang-ambing selama sepekan di Laut Jawa, 
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rombongan pertama itu menginjakkan kaki di Banjarmasin. Saat 
itu, di ibukota Kalimantan Selatan itu masih lengang dengan 
beberapa penerangan jalan. 

Namun Edi percaya ada harapan untuk memperbaiki hidup. 
Rupanya Banjarmasin bukan tujuan akhir. Setelah melewati 
Sampit, dan berjalan sehari-semalam, mereka sampai di Mekar 
Tani: kawasan baru yang sudah dibuka dan tanpa penerangan. 
Itulah tanah harapan bagi Edi dan rombongan transmigran 
pertama. 

Kala itu, transmigran mendapatkan lahan garapan 2 hektare. 
Nahasnya, transmigran adalah petani yang biasa menggarap 
lahan bertanah mineral. Petani sebenarnya coba menanam tetapi 
tidak pernah membuahkan hasil yang memadai. Dampaknya, 
sebagian transmigran menyerah, dan kembali ke daerah asal. 

Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan transmigrasi 
bedol desa selama era 1980-an. Pada masa-masa ini, pemerintah 
lebih banyak membuka wilayah gambut dangkal di sekitar 
sungai. 

Hingga 1995-an, program transmigrasi masih berlanjut. Kali 
ini lebih ambisius: mengkonversi 1 juta hektare hutan gambut 
menjadi lahan pertanian. Lantaran besarnya skala proyek ini, 
pemerintah  mendatangkan 30.000  kepala keluarga transmigran 
baru. 

Konversi skala besar itu dilatari niat pemerintah meningkatkan 
produksi pangan dengan menggarap lahan gambut. Jaringan 
kanal kemudian dibangun buat mengeringkan hamparan gambut 
untuk lahan-lahan pertanian. Setiap kepala keluarga menggarap 
2,25 hektare yang dibagi: 0,25 hektare untuk holtikultura, 1 
hektare untuk padi, dan 1 hektare untuk pohon. 

Namun transmigran tak punya bekal pengetahuan pertanian di 
lahan gambut. Masyarakat Jawa, Bali, dan Madura yang terbiasa 
menanam di tanah mineral cenderung menyukai bertanam sayur 
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dan padi. Ini berbeda dengan masyarakat Dayak yang suka 
menanam karet, ritan, jelutung, nibung, dan tanaman buah. 

Meski satu keluarga transmigran diberi hak kelola cukup 
besar, kurangnya pengetahuan membuat hasil panen tak sesuai 
harapan. Mereka juga biasa membersihkan lahan dengan 
membakar tanpa pengetahuan yang memadai. Di kemudian hari, 
praktik menggarap lahan tersebut menjadi masalah besar.

Sayangnya, keadaan semakin parah. Empat tahun kemudian, 
kawasan Proyek Satu Juta Hektare benar-benar ditinggalkan. 
Dari semula 30.000 kepala keluarga, tinggal 14.000 yang tersisa 
dan bertahan. 

Pembukaan gambut yang masif, jaringan kanal berkilo-
kilometer, ditambah terbengkalai tanpa pengelolaan, proyek itu 
justru meninggalkan petaka. Keseimbangan alam goyah: banjir 
kala hujan, kebakaran kala kemarau. 

Alam yang goyah merembet ke kehidupan manusia: hasil 
pertanian di lahan gambut yang tak seberapa tak mampu 
menopang kehidupan transmigran. Ini memicu tranmigran mencari 
sumber pendapatan baru. Sayangnya sumber penghasilan itu 
ada di perusahaan-perusahaan kayu di hutan sekitar Sebangau. 

Tidak mengejutkan bila masyarakat tergiur mendapatkan uang 
instan dengan menjadi buruh perusahaan kayu. Kadang mereka 
juga membalak kayu, lalu dijual kepada perusahaan. Saat masa 
jaya kayu, penghasilan masyarakat bisa mencapai 1,3 juta per 
hari. Lantaran terlena dengan penghasilan besar di perusahaan 
kayu, masyarakat meninggalkan kebun dan sawah. 

***
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ROTAN
Hasil Hutan Bukan Kayu bernilai ekonomis dari Kalimantan Tengah.

Foto: JSN - WWF Indonesia
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Namun harapan masih menyala di sisa-sisa ekosistem 
gambut di sekitar Proyek Satu Juta Hektare. Sejumlah pihak 
berusaha menyelamatkan 70 persen kawasan gambut yang 
masih layak secara ekologis di Sebangau. 

Dengan latar sejarah yang diwarnai persoalan sosial, pada 
masa membentuk taman nasional yang digawangi WWF-
Indonesia, tak ayal muncul protes dari masyarakat. Masyarakat 
merasa tidak senang dengan pihak baru yang datang tiba-tiba 
dan lebih menyayangi Orangutan ketimbang masyarakat. 

Keberadaan Taman Nasional Sebangau justru membuka 
kembali perasaan getir yang mengendap di benak masyarakat. 
Bertahun-tahun mereka merasa ditinggalkan negara, terasing, 
dan mencari penghidupan sendiri—dengan segala macam cara.

Di sisi lain, amanat konservasi melecut taman nasional dan 
pihak-pihak lain tetap bertahan menjaga keanekaragaman 
hayati Sebangau. Apa boleh buat. Balai Taman Nasional 
Sebangau akhirnya mengemban dua amanat: melestarikan 
keanekaragaman hayati dan memberdayakan masyarakat. 

Tak lama setelah penunjukan sebagai taman nasional, 
Yayasan Cakrawala Indonesia melakukan survei pemetaan 
potensi desa di sekitar Sebangau. Survei ini menghasilkan daftar 
potensi unggulan, karakteristik sumberdaya manusia sampai ide 
pengembangan ekonomi di desa penyangga. Pengembangan 
ekonomi untuk memberikan alternatif kepada masyarakat agar 
tidak lagi bertumpu pada sumber daya hutan—terutama kayu. 

Berbekal kajian itu, upaya pemberdayaan lantas mulai 
dilakukan Balai Taman Nasional. Pada mulanya, pemberdaayan 
bersifat parsial: bantuan langsung ekonomi produktif sesuai 
permintaan masyarakat. 

Pola ini dirasakan tidak efektif. Saat evaluasi, semua bantuan 
ternyata ludes dijual atau dipakai masyarakat. Satu contoh, untuk 
meredam gejolak sosial di daerah paling selatan Sebangau 
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yang berbatasan dengan Laut Jawa, Balai Taman Nasional 
memberikan ratusan ayam untuk usaha para nelayan. Tentu 
saja bantuan itu tak berkelanjutan karena tidak cocok dengan 
karakteristik masyarakat penerima. 

Pengalaman demi pengalaman mendasari Taman Nasional 
Sebangau mengembangkan Model Desa Konservasi pada 2012. 
Model Desa Konservasi dibangun melalui 9 tahap: dari kajian 
awal untuk mengetahui potensi desa, pembentukan kelompok, 
penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas, sampai bantuan 
sesuai kondisi setempat. 

Model Desa Konservasi untuk menumbuhkan, lalu memupuk, 
modal sosial masyarakat. Ini penting untuk jangka panjang. 
Apalagi mandat konservasi yang diemban Balai Taman Nasional 
mencakup kawasan seluas 500.000 hektare plus 55 desa. Di sisi 
lain, Balai Taman Nasional hanya didukung dua penyuluh. Untuk 
itu, sembari menumbuhkan modal sosial, seluruh personel Taman 
Nasional Sebangau berbagi tugas dan saling bahu-membahu. 

***

Meretas Keseimbangan Konservasi

Taman nasional di Indonesia dikelola dengan tiga pilar 
konservasi: perlindungan sistem penyangga kehidupan, 
pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan secara 
lestari. Secara praktis, tiga pilar tersebut kerap disebut sebagai 
3P: Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan. 

Keseimbangan pilar konservasi itu tecermin dalam pengelolaan 
taman nasional dengan sistem zonasi: zona inti, zona rimba, 
zona penyangga, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi ataupun 
zona lainnya. Kendati secara berkala ditinjau ulang, sesuai 
perkembangan alam dan sosial, pada hakikatnya zonasi taman 
nasional untuk mewadahi tujuan 3P tadi. 

 Kadar pengelolaan di setiap zona berbeda-beda sebagai 
wujud keseimbangan 3P. Zona inti misalnya, memiliki kadar 
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perlindungan dan pengawetan yang tinggi untuk menjaga dan 
mempelajari kekayaan hayati. Sementara zona pemanfaatan, 
kadar pemanfaatan lebih dominan dengan tetap memperhatikan 
daya dukung taman nasional. 

 Dengan demikian, pengelolaan konservasi sejatinya 
bersubjek pada manusia. Di tingkat tapak, representasi 
subjek manusia itu mewujud dalam kolaborasi taman nasional 
dengan masyarakat. Artinya, secara harfiah pelaku konservasi 
adalah masyarakat sekitar kawasan konservasi. Penalaran itu 
mensyaratkan kolaborasi menjadi kemestian dalam pengelolaan 
Taman Nasional Sebangau. Itu dari sisi taman nasional sebagai 
pengelolan kawasan.

Sementara itu, di sisi lain, masyarakat menyimpan 
pengetahuan lokal bernuansa konservasi. Misalnya saja, 
masyarakat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, seperti getah 
jelutung, rotan, dan ikan secara berkelanjutan dapat diwadahi 
dalam sistem zonasi taman nasional. Zona tradisional, zona 
religi, serta zona pemanfaatan adalah beberapa ruang untuk 
pengelolaan kolaboratif antara taman nasional dengan warga 
sekitar.

Dalam proses itu, pendekatan sosial ekonomi di Sebangau 
dilakukan dengan pengembangan sumber mata pencaharian 
melalui sejumlah kelompok: petani rotan, simpul wisata, nelayan, 
dan adopsi pohon. Kelompok itu hasil dampingan mitra, seperti 
WWF-Indonesia, melalui program sosial ekonomi berkelanjutan. 
Harapannya, manfaat sosial-ekonomi kelak dapat mendorong 
masyarakat mendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional 
Sebangau. Singkatnya, bila manfaat dari Taman Nasional 
Sebangau mewujud dalam kehidupan sehari-hari, secara organik 
masyarakat akan turut mendukung pengelolaan kawasan. 

Seiring dengan upaya itu, sejak 2004, Balai Taman Nasional 
bersama WWF juga menggelar program pencegahan kebakaran 
lahan dan hutan untuk mendukung upaya restorasi. Dengan 



2313 Tahun Taman Nasional Sebangau

melibatkan masyarakat, upaya pencegahan kebakaran akan 
menyentuh seluruh kawasan penyangga yang berbatasan 
dengan desa. 

Berdasarkan pengalaman, penguatan kapasitas Masyarakat 
Peduli Api, peraturan desa dan kolaborasi dalam pencegahan 
kebakaran hutan menjadi strategi jitu untuk mengurangi 
kebakaran dan sesudah kebakaran. Dan, dari desa ke desa, 
Taman Nasional Sebangau bersama mitra berupaya melakukan 
pemberdayaan untuk menumbuhkan modal sosial konservasi. 

***

Penguatan kelompok dengan pengembangan

sosial ekonomi warga sekitar SebangauFoto: Dok. Balai TNS
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Pada 2012, Balai Taman Nasional mengurai masalah Paduran 
Sebangau dengan bantuan filtrasi air bersih. Desa pesisir ini 
memang menghadapi intrusi air laut. Desa ini merupakan wilayah 
transmigrasi 1980-an di Kecamatan Sebangau Kuala. Hampir 
seluruh masyarakatnya adalah suku Jawa. 

Pada musim kering, Paduran Sebangau dapat diakses lewat 
darat melalui Kecamatan Maliku. Namun saat musim hujan, satu-
satunya akses hanya melalui Sungai Sebangau dari Palangka 
Raya. Akses yang minim menjadikan desa ini terisolir dan 
mempersulit warga memasarkan hasil pertanian. 

Beberapa program mata pencaharian alternatif juga 
dikembangkan WWF, seperti produk teh dan minuman dari 
lidah buaya sejak 2011. Setelah ditunjuk menjadi Model Desa 
Konservasi, desa yang terletak di sepanjang Sungai Sebangau 
ini beberapa kali menerima manfaat, seperti sapi dan bibit karet. 
Bantuan itu sebagai modal bagi masyarakat untuk terus berdaya.

Berbeda dengan Paduran Sebangau, di Desa Keruing, WWF 
membentuk kelompok simpul wisata pada 2013. Kelompok ini 
mencakup tiga desa: Baun Bango, Keruing, dan Jahanjang di 
Kecamatan Kamipang. 

Sebagian besar penduduk Keruing adalah suku Dayak yang 
hidup menyatu dengan alam. Itu ciri khas Desa Keruing yang 
membedakan dengan desa transmigrasi. Di masa lampau, 
penduduk memanen rotan dan ikan untuk menyokong kehidupan. 
Kendati sempat tergiur pada hasil kayu, desa ini menggeliat 
menjadi pegiat konservasi melalui wisata berbasis penelitian. 

Unggulan wisata di Keruing adalah wujud nyata pengelolaan 
taman nasional bersama masyarakat. Kala itu, 20 kepala 
keluarga bertekad menjaga Punggualas menjadi pusat penelitian 
Orangutan liar. Mereka memperoleh pelatihan kepemanduan dan 
metode pengamatan Orangutan liar dari WWF. 

Kelompok ini terbiasa mengikuti aktivitas Orangutan liar, mulai 
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dari bangun tidur, beraktivitas, sampai membuat sarang tidur. 
Selain itu, kelompok juga mengenal beberapa tumbuhan dan 
karakteristik hutan gambut. Keruing memiliki beberapa pemandu 
dan botanis lokal. Kemampuan ini membantu dalam memandu 
dan mengenalkan keanekaragaman hayati hutan rawa gambut 
kepada pengunjung. 

Kisah menarik ada di Desa Kereng Bangkirai. Desa ini 
mewakili pergeseran budaya dari mengunduh sumber daya 
alam beralih memanfaatkan jasa wisata. Geliatnya nampak dari 
kelompok perahu kelotok yang giat belajar bahasa Inggris. 

Kampung ini dikenal dengan senja yang warna-warni. 
Semarak warna rumah dan kelotok berpadu dan terpantul di air 
hitam gambut. Kala senja, pemandangan ini semakin dramatis 
seiring tenggelamnya matahari. 

Kereng Bangkirai bisa dibilang wilayah suburban yang 
unik karena penduduknya beragam: suku Dayak, Jawa, dan 
Banjar, yang sudah berinteraksi sejak era perkayuan 1970-an. 
Karena mudah dicapai dari ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, 
Kereng Bangkirai menjadi salah satu pintu masuk ke Taman 
Nasional Sebangau. Tingkat kunjungan di desa ini yang tertinggi 
dibandingkan dengan tiga destinasi unggulan di Resor Mangkok 
dan Punggualas. 

***

Ekowisata: Jalan Menuju Keseimbangan 

Dibandingkan dengan saudara tuanya, Taman Nasional 
Tanjung Puting yang terkenal sejak 1936, Taman Nasional 
Sebangau bagaikan anak kemarin sore. Tanjung Puting telah 
berkibar sebagai salah satu destinasi unggulan dengan kunjungan 
tertinggi di Kalimantan. Melihat saudara tua itu, mau tak mau 
Sebangau terus berbenah diri dalam pengembangan ekowisata. 
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Diskusi penyusunan panduan
wisata Orangutan liar berbasis standar konservasi

Sebangau punya nilai lebih: mudah terjangkau dari ibukota 
provinsi Palangka Raya, dan Bandar Udara Tjilik Riwut. Artinya, 
Sebangau memiliki nilai lebih dari segi infrastruktur transportasi 
yang memudahkan pengembangan ekowisata. Pun pemerintah 
setempat memberikan dukungan bagi taman nasional dalam 
rencana induk pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah. 
Beberapa kunjungan petinggi negara, duta besar, lembaga 
internasional dan riset membuka peluang bagi Sebangau untuk 
lebih dikenal dunia internasional.

Namun, pada  saat yang bersamaan, Sebangau juga 
berhadapan dengan kepentingan lain di sekitar kawasan: 
pertanian, permukiman, dan konsesi sawit. Tentu saja, hal itu 
berpengaruh pada pengembangan ekowisata.

Dengan demikian, pengembangan ekowisata Sebangau mesti 
dipikirkan masak-masak di tengah tuntutan target penerimaan 
negara bukan pajak. Hal itu lantaran Sebangau juga mengemban 
mandat konservasi ekosistem gambut sambil merestorasi habitat 
orangutan. 

Foto: JSN - WWF Indonesia
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Dengan kata lain, pengembangan ekowisata mesti 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi 
dan konservasi. Untuk menuju titik keseimbangan itu, desain 
kawasan dan pengelolaan kolaboratif menjadi penting. Ini untuk 
mengendalikan Sebangau menjadi ekosistem yang stabil, 
sembari memanfaatkan jasa ekosistem. 

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia 
dan konservasi alam, Taman Nasional Sebangau mewadahi 
segala kepentingan dalam sistem zonasinya. Sejak 2010 
Sebangau menerbitkan beberapa dokumen desain, seperti 
Masterplan Pengelolaan Wisata Alam Sebangau ataupun Zonasi 
dan Desain Tapak Kawasan. 

Dokumen itulah yang menjadi acuan bagi setiap pelaku wisata 
dan pemangku kebijakan. Sedangkan dari sisi pengelolaan 
bersama, beberapa kebijakan wisata juga telah diterbitkan. 
Contohnya: kerjasama wisata dengan Desa Keruing dan aturan 
pengamatan Orangutan liar seturut panduan lembaga konservasi 
dunia International Union For Conservation of Nature  (IUCN). 

Wisata pengamatan Orangutan di Sebangau sebaiknya 
ekslusif dan elegan. Eksklusif berarti tidak massal; dan elegan 
berarti memperhatikan pelestarian Orangutan dan habitatnya.

Untuk mencapai keseimbangan antara dua kepentingan 
ekonomi dan konservasi berarti harus ada solusi yang 
menguntungkan semua pihak. Dan, ekowisata menjadi jawaban 
nyata bagi tantangan itu.

Untuk itu, WWF sejak 2014 mengajak masyarakat untuk 
mengenali jenis-jenis tumbuhan dan mengamati aktivitas 
Orangutan. Harapannya, masyarakat menjadi pelaku utama 
wisata Sebangau. Agar eksklusif, WWF memberi ide untuk 
membatasi jumlah turis. Sebagai respon ide itu, pada 2016 Balai 
Taman Nasional menerbitkan aturan pengamatan Orangutan 
yang membedakan dengan pengamatan satwa liar di tempat 
lainnya.



28 Titik Balik Sebangau

PUNGGUALAS
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Sekitar 30 orang dari warga Desa Karuing terlibat datam

penelitian di lokasi ini setiap bulannya sejak tahun 2013. Penelitian Perilaku 

Orangutan dan Fenologi (dinamika berbunga berbuah pohon),

salah satunya menjadi dasar ilmiah untuk pengembangan ekowisata di Taman 

Nasional Sebangau.

Foto: JSN - WWF Indonesia
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Manajer Program WWF Kalimantan Tengah Rosenda Chandra 
Kasih menuturkan, konservasi bukan harga mati yang hanya 
melestarikan keanekaragaman hayati. Rosenda yang mengawal 
masa-masa awal Taman Nasional Sebangau menuturkan, yang 
esensial adalah memberdayakan manusia untuk mencintai 
keanekaragaman hayati.

Upaya konservasi juga harus mampu menjawab tantangan 
baru, yaitu pemanfaatan lestari di zona-zona taman nasional yang 
membuka ruang bagi kepentingan masyarakat. Istilah ringkasnya, 
konservasi berbasis pemberdayaan dan penguatan masyarakat. 
Misalnya saja, memastikan potensi ikan, rotan, karet, dan jasa 
lingkungan dapat dimanfaatkan masyarakat secara lestari.

Lantaran itu, Balai Taman Nasional menempuh sejumlah 
pendekatan lunak. Pertama, meningkatkan kapasitas dan 
pengetahuan masyarakat; kedua, meningkatkan rasa sadar 
dan memiliki masyarakat terhadap Sebangau; dan ketiga 
meningkatkan taraf hidup dengan pemberdayaan.

Segala daya dan upaya Taman Nasional Sebangau diharapkan 
dapat mengubah persepsi masyarakat. Tanda-tanda harapan itu 
sudah nampak dari geliat 18 kelompok Masyarakat Peduli Api. 
Kelompok-kelompok ini bahu-membahu bersama taman nasional 
menjaga Sebangau dari kebakaran hutan. 

Pun kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan jasa 
wisata, seperti di Kereng Bangkirai dan Keruing, yang menjadi 
pelecut dalam meningkatkan kesadaran komunal. Dalam 
beberapa kasus, masyarakat ikut mengawasi dan mencegah 
tindakan melawan hukum seperti menyetrum ikan dan menebang 
pohon.Tak bisa dimungkiri, kendati pelan-pelan, program sosial 
dapat mengubah pandangan  masyarakat. Modal sosial itu 
diharapkan terus berkembang, dan semakin membuka wawasan 
masyarakat. Kelak, berbekal modal sosial yang dipupuk pelan-
pelan akan mendorong masyarakat menjadi bagian dari 
kelestarian Taman Nasional Sebangau.
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Bibit kesadaran komunal nampaknya bersemi dengan 
maraknya aksi-aksi sukarela di Sebangau. Pada mulanya, pada 
2012, sulitnya akses pendidikan yang layak melahirkan inisiatif 
di sejumlah kalangan. Bayangkan saja, kendati dekat dengan 
ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, pendidikan masih jauh dari 
jangkauan anak-anak Desa Habaring Hurung.

Melihat kondisi itu, beberapa staf Balai Taman Nasional 
Sebangau di Resor Habaring Hurung memberikan pelajaran 
tambahan bagi anak-anak di desa itu. Kegiatan sukarela yang 
digawangi Kepala Resor Adi Saputra ini semula hanya diikuti 
10 anak, lantas berkembang menjadi 60 murid. Setiap akhir 
pekan, staf Resor Habaring Hurung membuka kelas tambahan: 
matematika, IPA, bahasa Inggris, mengaji, dan baris-berbaris. 

Program ini lalu berkembang dengan melibatkan relawan 
dalam pelajaran tambahan dan donasi buku. Setiap pekan, 
relawan dari mana saja berbagi apa saja kepada anak-anak. 
Dari penggalangan buku, anak-anak kini punya perpustakaan. 
Setelah lima tahun berlalu, program yang disebut ‘Sebangau for 
Kids’ ini menyebar ke desa lainnya, seperti di Muara Bulan.

Melengkapi aksi konservasi itu, pada 2017 Balai Taman 
Nasional menggelar program ‘Sebangau for Community’. Ide 
awalnya untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok kelotok 
atau perahu binaan: tak hanya mengantarkan pengunjung, tetapi 
juga memandu. 

Setelah Balai Taman Nasional menghubungi para pihak, 
beberapa orang secara sukarela menawarkan diri menjadi 
pengajar. Mereka berasal dari berbagai latar belakang: dosen 
Universitas Palangka Raya, Himpunan Pariwisata Indonesia 
Kalimantan Tengah sampai staf Dinas Pariwisata. Setiap sekali 
sepekan, 15 orang laki-laki dan beberapa perempuan belajar 
bersama: teknik pemanduan, bahasa Inggris, cara memasak 
sampai pembuatan buah tangan.
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Segenap daya dan upaya Balai Taman Nasional Sebangau 
bersama para pihak dilakukan untuk meletakkan fondasi modal 
sosial konservasi. Jangkauan modal sosial tidak hanya terbatas 
di kawasan Sebangau, namun juga menjalar ke berbagai pihak. 
Tentu saja modal sosial tidak berada dalam kondisi yang mapan. 
Ia selalu berubah sesuai perkembangan zaman, manusia, dan 
alam.

Balai Taman Nasional Sebangau menyadari amanat 
konservasi dan pemberdayaan masyarakat akan terus bergulir 
selama pelestarian masih menjadi niat baik antar-generasi. Hal 
itu menyiratkan konservasi mesti ditanamkan di semua kalangan: 
pengelola kawasan konservasi, anak didik, masyarakat, 
pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

***
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Nelayan Sungai Sebangau

Foto: Ismin Ikhwanur
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Foto: JSN - WWF Indonesia
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Konsep pelestarian dengan menetapkan kawasan 
konservasi pertama kali ditandai dengan Taman Nasional 
Yellowstone, Amerika Serikat, pada 1872. Sejak saat itu, pelan-
pelan, gelombang tren taman nasional diikuti negara-negara 
lain. 

Indonesia baru memulai kebijakan konservasi dalam bentuk 
taman nasional pada World Congress on Protected Areas III di 
Bali, 1982. Saat itu, Indonesia adalah negara sedang berkembang 
pertama yang menjadi tuan rumah kongres internasional itu. Dua 
kongres sebelumnya berlangsung di Amerika Serikat pada 1962 
dan 1972. Pada era 1980-an itu, taman nasional sedang menjadi 
tren global. Sebagian besar negara sepakat melindungi kawasan-
kawasan penting untuk kebanggaan nasionalnya.

Kendati berstatus hutan produksi selama tiga dekade, Sebangau masih 
bergelimang keanekaragaman hayati. Tantangannya, memulihkan 

harmoni antara alam dan manusia di ekosistem yang telah berubah.

Pada momen internasional tersebut, Indonesia menekankan 
pentingnya kawasan lindung sebagai elemen kunci dalam 
pembangunan berkelanjutan. Karena itu, Indonesia menetapkan 
target 10 persen kawasan lindung di setiap provinsi biogeografik. 
Setahun sebelum Kongres, Indonesia mendeklarasikan 5 taman 
nasional pertama seluas 1,4 juta hektare. Dan pada momen 
Kongres, Indonesia kembali mendeklarasikan 11 taman nasional 
mencakup kawasan seluas 3,2 juta hektare. 

Kawasan konservasi ditetapkan pemerintah karena memiliki 
keanekaragaman hayati yang tinggi dengan satwa penting 
ataupun memiliki kekhasan ekosistem alami. Dengan demikian, 
kawasan taman nasional melindungi, menjaga, dan mempelajari  
keanekaragaman hayati dari tingkat genetik, spesies, dan 
ekosistem. 
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Berbeda dengan taman nasional generasi pertama dan 
kedua di Indonesia, Sebangau baru ditunjuk sebagai kawasan 
konservasi pada 2004. Itu berselang seperempat abad, dengan 
keadaan sosial-politik yang berbeda. Saat Leuser, Ujung Kulon, 
Komodo, Baluran, Bali Barat, dan Gede Pangrango menjadi 
taman nasional pertama pada 1980, Sebangau masih berada 
dalam kekuasaan perusahaan hutan. Dalam jangka tiga dekade 
lebih, Sebangau berstatus sebagai hutan produksi. 

Jadi, saat mengawali langkah sebagai taman nasional, 
Sebangau berlatar belakang riwayat panjang eksploitasi. Kendati 
demikian, 70 persen kawasan Sebangau terbilang masih 
memadai untuk menyelamatkan keanekaragaman hayatinya. 
Lantas, bagaimana status keanekaragaman hayati Sebangau 
setelah masa hutan produksi? Masih adakah sisa-sisa kekayaan 
flora-fauna di ekosistem air hitam tropis ini?  

***

Kelestarian keanekaragaman hayati menjadi salah satu 
petunjuk keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Hampir 
setiap taman nasional memiliki satwa prioritas yang menjadi 
salah satu acuan dalam pengelolaan kawasan.

Pun Taman Nasional Sebangau yang memiliki satwa prioritas 
Orangutan (Pongo pygmaeus) dan Bekantan (Nasalis larvatus). 
Apalagi Sebangau dikenal sebagai habitat dengan populasi 
terbesar Orangutan di dunia. 

Lembaga persatuan konservasi internasional IUCN 
memasukkan Orangutan dalam Redlist, yaitu daftar spesies yang 
terancam punah. Adapun konvensi internasional perdagangan 
flora-fauna yang terancam punah CITES memasukkan kera besar 
itu dalam Apendiks I sehingga dilarang diperjualbelikan. Artinya, 
Orangutan mesti dilindungi dari dua sisi: di habitat alaminya dan 
dari perdagangan satwa.  
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Berdasarkan survei 2015, di kawasan taman nasional ini 
berdiam lebih dari lima ribu orangutan. Hasil monitoring tahunan 
dengan metode penghitungan sarang dalam transek sejauh 16 
km, dengan jarak antartransek 1,75 km, menunjukkan populasi 
orangutan selama satu dekade naik 7,8persen. Pada 2006, ada 
5.400 Orangutan, dan pada survei 2015 menjadi 5.826 Orangutan 
. Kabar gembira ini mengisyaratkan hasil kerja keras Balai Taman 
Nasional Sebangau dan WWF tidak sia-sia dalam melindungi 
habitat primata merah itu. 

Sementara itu, di kawasan penyangga, khususnya sempadan 
Sungai Katingan dan Sungai Sebangau, berdasarkan hasil studi 
2015 hidup 1.007 bekantan. Primata endemik Kalimantan ini 
semakin menegaskan peran penting Sebangau dalam merawat 
keanekaragaman hayati.

Melindungi kedua spesies primata ini sekaligus melestarikan 
segenap flora dan fauna Sebangau. Orangutan dan bekantan 
menjadi spesies unggulan bagi Sebangau untuk diteliti secara 
mendalam. Hasil riset akan menentukan prioritas dan arah 
pengelolaan populasi dan habitatnya. 

Orangutan berperan penting dalam ekosistem air hitam 
Sebangau. Ia seperti tukang kebun di rawa gambut karena 
membantu penyebaran biji-biji hutan. Sejauh ini, hasil penelitian 
telah menyingkap peran kera merah ini dalam membantu 
regenerasi pepohonan gambut, seperti tutup kabali (Diospyros 
pseudomalabarica), manggis hutan (Gracinia manggostana), 
dagu, dan karipak. 

Karipak misalnya. Hanya Orangutan  yang sanggup memakan 
buah karipak yang berkulit keras. Dengan memakan buah karipak, 
Orangutan  membongkar kulit, memakannya, lalu tanpa sengaja 
menebar bijinya ke penjuru hutan. Karena itu, selain menjadi 
satwa indikator bagi kesehatan ekosistem, Orangutan  juga 
spesies payung bagi ekosistem Taman Nasional Sebangau. 
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Satwa endemik Kalimantan, Bekantan, sebagian besar hidup di ekosistem hutan riparian. 
Status konservasi IUCN jenis adalah terancam punah. Primata jenis ini mahir berenang dan 

menyelam. Ancaman terbesarnya adalah konversi lahan dan perburuan untuk konsumsi 
serta perdagangan.

Foto: Ismin Ikhwanur
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Stabilnya populasi Orangutan  merupakan resultante dari 
upaya perbaikan habitat yang menyediakan pakan, pohon sarang, 
aman dari perburuan, serta rendahnya konflik dengan manusia. 

Dan perbaikan habitat adalah hasil nyata upaya restorasi 
dengan target memperbaiki kualitas hutan rawa gambut 
Sebangau. Secara khusus, upaya restorasi dilengkapi dengan 
penanaman pohon penyedia pakan Orangutan  terutama di 
lokasi-lokasi yang jarang pohon sumber pakan. 

Jenis-jenis pohon endemik penyedia pakan Orangutan  
mengacu pada hasil riset 2012. Salah satu situs yang kaya 
pakan Orangutan  ada di pusat penelitian Punggualas. Situs 
Punggualas menyediakan pengetahuan dinamika berbuah – 
berbunga vegetasi rawa gambut. Di Punggualas pula, para 
peneliti mengkaji perilaku Orangutan . Hasil riset di Punggualas 
menyediakan basis ilmiah bagi konservasi Orangutan  dan 
habitatnya di Taman Nasional Sebangau.

Dengan jejak rekam pengelolaan tersebut, plus tantangan 
sosial, Taman Nasional Sebangau bisa dikatakan sebagai 
benteng perlindungan bagi keanekaragaman hayati Kalimantan 
Tengah. 

Dengan melestarikan spesies penting: Orangutan  dan 
bekantan, Balai Taman Nasional sekaligus melindungi satwa 
liar terancam punah lainnya, seperti beruang madu dan macan 
dahan. 

Meningkatnya populasi Orangutan  dan spesies lainnya 
tak lepas dari perbaikan tata kelola, restorasi ekosistem, serta 
penanaman kembali hutan rawa yang terbuka. Keberhasilan 
ini tak lepas dari perjuangan pengendali ekosistem hutan Balai 
Taman Nasional dan tim WWF yang berjibaku sepanjang tahun. 

Memang, kerja keras bagaikan tanpa ujung. Kadang ikhtiar 
di lapangan berjalan lamban; tim lapangan bekerja melewati 
rintangan: pohon tumbang, duri rotan, terik matahari, bermandikan 
hujan sepanjang hari.
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Tak jarang diselingi rasa sakit seperti terinfeksi cacing pasir 
yang bersarang di bawah kulit. Semakin lama berada di lapangan, 
setiap orang akhirnya mengenal karakter setiap anggota. Bekerja 
di lapangan memang tak sekadar butuh nyali tapi juga kemauan 
dan kecintaan. 

Itu sekelumit pengalaman dari lapangan untuk mencapai 
kemantapan ekosistem Sebangau. Segenap upaya itu demi 
habitat yang sehat untuk flora dan fauna, menjaga stabilitas 
hidrologi, menyokong ilmu pengetahuan, dan melindungi kubah 
gambut.

***

Pemasangan kamera jebak untuk monitoring mamalia besar
teresterial di Taman Nasional Sebangau Foto: JSN - WWF Indonesia
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Hutan rawa tropis Sebangau juga menyokong sektor perikanan 
air tawar Kalimantan Tengah. Di samping menjadi sumber protein, 
sektor perikanan juga menjadi sumber pendapatan masyarakat. 

Namun kesehatan ekosistem air hitam Sebangau bagi 
pertumbuhan ikan dipengaruhi praktik penggunaan lahan, seperti 
penebangan hutan, pertambangan, dan perkebunan. Aktivitas 
manusia itu dapat memengaruhi tingkat kekeruhan air hingga 
sedimentasi yang berpengaruh pada habitat ikan. 

Air dari gambut biasanya miskin nutrisi dan bersifat asam 
lantaran kandungan asam humik dari material organik yang 
membusuk. Pada musim kemarau, air gambut biasanya bersuhu 
lebih tinggi, asam, dengan kandungan oksigen terlarut yang 
rendah. Sebaliknya, pada saat musim basah, asupan air hujan 
memperbaiki mutu air gambut. Dinamika perairan ini menciptakan 
dua kelompok ikan yang beradaptasi terhadap perubahan 
ekosistem Sebangau. 

Balai Taman Nasional Sebangau mencatat 36 spesies ikan 
yang menggantungkan hidup di kawasan Sebangau.  Dari jumlah 
itu, para peneliti menyebut ada dua kelompok ikan: ikan asli yang 
hidup sepanjang tahun di rawa gambut, dan ikan musiman yang 
datang saat musim hujan. 

Kelompok ikan asli antara lain Anabas testudineus, Belontia 
hasselti, Chana Lucius, Clarias sp, Ostechilus sp, Hemirhamhodon 
sp, Luciochepalus pulcher, Pristolepis grooti, dan Wallago leeri. 
Semua spesies ikan itu mampu hidup di air gambut yang miskin 
nutrisi dan berkualitas buruk. 

Sementara ikan musiman meliputi Mystus nemurus, Barbodes 
schwanenfeldi, Macrognathus sp, Pangasius sp, Kryptopterus sp 
dan Macrobrachium sp. Ikan-ikan ini berdatangan kala musim 
hujan sewaktu air gambut lebih ramah. 

Dengan kekayaan yang begitu besar, tak mengherankan 
penduduk sekitar tinggal mengunduh ikan. Itulah sebabnya sektor 
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pertanian tidak begitu berkembang di sekitar Taman Nasional 
Sebangau—kecuali untuk masyarakat transmigran. 

Saat musim ikan, kelompok-kelompok nelayan musiman 
berdatangan dan membangun pondok di sepanjang Sungai 
Sebangau. Nelayan musiman yang umumnya dari Desa Kereng 
Bangkirai ini menetap satu sampai dua minggu. Mereka kemudian 
membesarkan ikan tangkapan di keramba, lalu menjualnya ke 
kota atau ke tengkulak yang datang. 

Para nelayan Sebangau mempunyai teknik memanen 
ikan yang disebut membanjur. Teknik ini dilakukan dengan 
memasang tanggul saat musim hujan, dan ketika musim kering 
ikan akan terjebak di dalamnya. Saat musim basah, nelayan bisa 
meraup 1 kuintal ikan sehari. Dan dari membanjur, mereka bisa 
mendapatkan pendapatan sampai Rp.20 juta. 

Beberapa produk pemberdayaan seperti amplang ikan, nuget, 
kerupuk ikan, dan ikan asin telah menjadi andalan masyarakat. 
Contohnya, kelompok Lauk Sumber Pambelum Syariah di Desa 
Baun Bango yang sukses mengolah produk turunan perikanan.

Pemanfaatan ikan di ekosistem air hitam Sebangau boleh 
jadi sebentuk hubungan antara keanekaragaman hayati dengan 
manusia. Artinya, manusia dan alam Sebangau bisa saling 
bersenyawa dalam konteks pelestarian keanekaragaman hayati. 
Tantangannya, tentu saja memulihkan harmoni alam dan manusia 
di ekosistem Sebangau yang telah berubah.

***
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Restorasi gambut dengan penyekatan kanal di SSI - Sebangau
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Bab 4
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Foto: JSN - WWF Indonesia
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Sementara ikan musiman meliputi Mystus nemurus, Barbodes 
schwanenfeldi, Macrognathus sp, Pangasius sp, Kryptopterus sp dan 
Macrobrachium sp. Ikan-ikan ini berdatangan kala musim hujan 

sewaktu air gambut lebih ramah.

Taman Nasional Sebangau memesona dengan bentang alam 
yang datar dari ujung ke ujung: tiada jurang yang menganga, 
tiada gelombang perbukitan. Pandangan mata selalu menatap 
hamparan air hitam yang memantulkan bayang-bayang sempurna 
hutan gambut dan langit biru. Pesona ekosistem Sebangau 
dibentuk oleh bentang alamnya nan unik: hutan yang hampir 
selalu tergenang air. 

Nampaknya perlu memandang ekosistem Sebangau dalam 
tata hidrologi yang lebih luas di Kalimantan Tengah. Secara 
hidrologis, air mengalir dari bagian utara Kalimantan Tengah ke 
sisi selatan yang lebih rendah, datar, dan bergambut, hingga 
bermuara di Laut Jawa. Dalam tata hidrologi itu, Sebangau 
berada dalam apitan Sungai Katingan dan Sungai Sebangau, 
dua di antara sebelas sungai di Kalimantan Tengah.

Kubah gambut dalam di antara kedua sungai itulah yang 
dilindungi dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Selama 
ribuan tahun, akumulasi serasah, ranting, dan kayu menumpuk 
perlahan-lahan di wilayah antara kedua sungai. 

Tumpukan bahan organik yang tak lapuk sempurna ini 
membentuk gundukan gambut 10 meter lebih tinggi dari 
permukaan sungai. Akibatnya, air sungai tidak dapat membasahi 
kubah yang terbentuk. Untuk menjaga kelembapan, kubah 
gambut Sebangau sangat tergantung pada curah hujan.

Pada akhirnya, ekosistem Sebangau menciptakan tata 
hidrologi lokal yang unik: air hujan mengalir dari puncak kubah 
gambut menuju Sungai Katingan dan Sungai Sebangau. 

Laju air di kubah gambut Sebangau sangat dipengaruhi oleh 
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lapisan gambut. Pada lapisan atas yang lebih porous, berupa 
tumpukan serasah, ranting dan serpihan pohon yang belum 
lapuk (fibrik), air melaju lebih cepat. Lajunya bisa 60 kali lebih 
cepat dibanding dengan lapisan saprik di bagian lebih bawah. 
Lapisan saprik berupa gambut yang telah lapuk dan membentuk 
tanah organik. 

Di kemudian hari, kandungan air di ekosistem gambut 
Sebangau bernilai penting. Pada skala global, ekosistem 
gambut berperan penting dalam upaya penyelamatan Bumi dari 
pemanasan global. Karena, kandungan air merawat gambut 
selalu basah sehingga mencegah emisi gas rumah kaca yang 
menyebabkan pemanasan global. Gambut yang selalu lembap 
juga aman dari bahaya kebakaran di musim kemarau.

Terdapat tujuh drainase utama di Pulau Kalimantan yang 
mengalir dari bagian utara dan menuju selatan, yang akhirnya 
bermuara di Laut jawa. Sungai Sebangau, yang bermuara di 
Sebangau, mengalir ke bagian selatan dan barat sejauh 176 km. 
Daerah tangkapan sungai ini berupa hamparan gambut, yang 
membuat air Sebangau cokelat hitam kemerahan. Warna khas 
gambut ini tersebab konsentrasi asam humik yang tinggi dan 
bersifat asam. 

Tegakan hutan di sepanjang Sungai Sebangau tumbuh 
di gambut dalam yang telah ditebangi dan pernah terbakar. 
Dampaknya, hutan gambut terbuka, dan kini didominasi vegetasi 
dataran rendah Cyoeracea dan Pandanceae—sering disebut 
rasau. Tumbuhan rasau mudah dijumpai di sepanjang sungai ini 
dengan buah beraroma harum. 

Berbeda dengan Sungai Sebangau, Sungai Katingan berhulu 
di barisan pegunungan Schwaner di Taman Nasional Bukit Baka 
Bukit Raya, yang mengalir sejauh 600 km sampai Laut Jawa. 
Beberapa anak sungai di Taman Nasional Sebangau menuju 
sungai ini. 
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Sungai Katingan dan Sungai Sebangau menyokong kehidupan 
masyarakat di 53 desa untuk sarana transportasi dan sumber 
ekonomi. Di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau juga 
terdapat beberapa danau air tawar, seperti Danau Jalan Pangen, 
Danau Kamipang, Danau Bulat dan Danau Punggualas. 

***

Selama tiga dekade, kubah gambut Sebangau yang 
bergelimang jasa lingkungan dirundung penebangan. Statusnya 
sebagai hutan produksi, menjerumuskan ekosistem kubah 
gambut Sebangau ke dalam kekuasaan perusahaan kayu. 
Terlebih lagi, perusahaan HPH membangun jaringan kanal untuk 
transportasi kayu. 

Hutan yang terbuka dan ribuan kanal adalah petaka 
sempurna bagi ekosistem Sebangau. Kanal-kanal menguras air 
di kubah gambut; hutan yang terbuka membuat sinar matahari 
memanggang gambut yang lembap. Keduanya sama-sama 
berefek tiada tara: kubah gambut perlahan mengering. Salah satu 

Sungai Katingan,

sisi timur pembatas ekosistem hutan rawa gambut Sebangau
Foto: Dok. WWF Indonesia
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dampaknya, permukaan gambut turun, atau subsiden, karena 
pemadatan dan oksidasi. Bila terbakar, kecepatan subsiden 
gambut lebih parah lagi. 

Ilustrasi sederhananya begini: bayangkan gambut seperti 
sekam. Bila lembap, sekam akan mengembang dan sulit terbakar. 
Seperti gambut, sekam juga mudah menyerap dan melepaskan 
air. Bila air lepas, tumpukan sekam akan mengempis, dan mudah 
terbakar. Bila terbakar, sekam menjadi abu sehingga tak mampu 
lagi menyimpan dan menyerap air. 

Belakangan, keadaan semakin rumit seiring kerapnya kejadian 
El Nino. Kejadian-kejadian kebakaran di Sebangau erat kaitannya 
dengan El Nino. Saat bulan-bulan tertentu pada siklus tahunan 
dengan curah hujan kecil—kurang dari 100 mm, pepohonan 
meranggas, daunnya berguguran menumpuk di lantai hutan. Jika 
tidak turun hujan selama tiga bulan, tumpukan serasah kering ini 
bagaikan bahan bakar yang mudah tersulut api. 

Peliknya lagi, kanal-kanal warisan HPH dan kebiasaan 
masyarakat yang menggunakan api secara tidak bertanggung 
jawab memperburuk keadaan. Kendati bermaksud baik, kebijakan 
pemerintah mendorong usaha pertanian di lahan gambut justru 
menggenapi petaka itu. Itu lantaran pihak swasta pertanian dan 
perkebunan kerap mengambil cara pintas: membersihkan lahan 
gambut dengan pembakaran. 

***
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Pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi tahun 2015
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Foto: Dok. WWF Indonesia
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Seiring perkembangan dunia global, ekosistem gambut 
Sebangau berperan penting bagi penyelamatan Bumi. Terlebih 
setelah meratifikasi Protokol Kyoto pada 2005, Indonesia dituntut 
berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen dari 
sektor kehutanan. 

Semenjak menjadi taman nasional pada 2004, Sebangau 
mengemban misi khusus memulihkan ekosistem gambut yang 
telah dijamah penebangan. Sejak itu, Balai Taman Nasional 
bersama WWF berupaya memulihkan ekosistem Sebangau. 
Pemulihan dilakukan dengan mengembalikan fungsi hidrologi 
disertai penanaman jenis pohon endemik. Pada saat yang sama, 
juga dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal 
konservasi gambut.

Perjalanan mengawal misi itu seolah berlomba dengan waktu. 
Bayangkan saja, kanal-kanal warisan HPH menggelontorkan air 
gambut 2.000 meter kubik setiap detik. Itu setara dengan 100 
galon air mineral ukuran 20 liter setiap detik!

Padahal di Sebangau terdapat sekitar 400 kanal dengan 
panjang total 700 km, sekitar tiga per empat panjang Pulau 
Jawa. Jaringan kanal yang menguras air gambut ini sudah pasti 
berdampak buruk bagi ekosistem Taman Nasional Sebangau. 

Dengan latar belakang itu, pada 2004 WWF Kalimantan 
Tengah melakukan studi pemulihan ekosistem dengan menyekat 
kanal untuk mengembalikan tinggi air tanah. Naiknya permukaan 
air akan membasahi kubah gambut sehingga dapat menyokong 
pertumbuhan vegetasi. 

Sebenarnya, pendekatan paling efektif adalah ‘menghilangkan’ 
kanal dengan mengisinya dan meningkatkan permukaan lahan 
agar air mengikuti topografi gambut. Namun pendekatan ini tidak 
praktis: butuh usaha keras, dana, dan waktu mengingat jumlah 
kanal yang begitu banyak.

Yang paling mungkin: menyekat kanal buat memperlambat 
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arus air yang keluar. Lambat-laun, sekat juga akan membantu 
kanal tertutup secara alami melalui pengendapan material 
organik. Selain hemat, penyekatan kanal juga menimbang fungsi 
zona pemanfaatan untuk manajemen kawasan taman nasional. 

Di beberapa zona pemanfaatan, masyarakat diperbolehkan 
mencari ikan dan getah pohon. Hal ini memengaruhi desain sekat 
kanal. Beberapa kanal yang masih dimanfaatkan masyarakat dan 
pengelola kawasan diberi saluran bukaan di bagian tengah sekat 
untuk lalu lintas kapal. 

Upaya awal restorasi fokus di empat sub-daerah tangkapan 
air: Bakung, Rasau, Bangah, dan bekas areal HPH Sanitra 
Sebangau Indah (SSI). Seluruhnya mencakup kawasan seluas 
90.000 hektare. 

Studi hidrologi dilakukan dengan pemetaan kanal: lebar 
kanal, panjang kanal, kedalaman, debit air, serta sedimentasi. 
Di SSI, peneliti mengkaji suksesi vegetasi, baik yang alami 
maupun dengan campur tangan manusia. Di tempat ini, sekat 
pertama dibangun untuk menghambat derasnya air gambut di 
kanal terlebar dan terpanjang di Sebangau. Panjang kanal SSI 
membentang sampai 26 km. 

Untuk mengetahui pengaruh sekat kanal dan penanaman 
bagi pemulihan ekosistem, Balai Taman Nasional bersama WWF 
membuat plot untuk suksesi alami dan buatan. Pada plot suksesi 
alami, vegetasi dibiarkan tumbuh secara alami tanpa penanaman 
pohon. Sementara di plot suksesi buatan, dilakukan penanaman 
berbagai jenis pohon asli dan pohon pakan Orangutan .

Terdapat pula 80 titik pemantauan air tanah dengan pipa yang 
dipasang tegak lurus di kanal. Dengan memantau setiap bulan, 
akan terlihat pengaruh sekat kanal dalam restorasi hidrologi 
gambut dari profil grafik muka air. 

Selain itu, terdapat pula pemantauan otomatis yang mengukur 
kembang-susut penurunan gambut, ketinggian air tanah, dan 
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curah hujan. Seluruh data pemantauan dapat diunduh melalui 
satelit setiap 10 menit. Data dan pengamatan yang akurat dan 
tepat ini menjadi bekal bagi pengembangan restorasi serupa di 
bagian lain Taman Nasional Sebangau.

Bercermin pada keberhasilan percobaan itu, WWF bergegas 
memperluaskan cakupan restorasi di tiga daerah tangkapan air 
yang meliputi luasan 40.000 hektare. Untuk restorasi hidrologi 
yang mencakup kawasan seluas itu perlu dibangun 431 sekat 
kanal. Pembangunan sekat kanal ini seiring dengan proyek areal 
demonstrasi pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan 
hutan (atau Demonstration Area of Reduction of Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation [DA REDD+]). 

Dan, selama periode 2005 sampai 2017, Balai Taman 
Nasional bersama WWF telah membangun 1.500an sekat di lima 
daerah tangkapan air. Ribuan sekat kanal tersebut diharapkan 
mengembalikan tata hidrologi ekosistem gambut Sebangau. 
Sekat-sekat itu akan menaikkan kadar air gambut, dan bila telah 
memadai akan dilanjutkan dengan penanaman di lahan-lahan 
terbuka.

***

Pemulihan ekosistem untuk menciptakan kondisi yang 
mendekati awal-mula ekosistem Sebangau sebelum dijamah 
manusia. Ini sudah pasti pekerjaan yang teramat sulit: perlu kerja 
keras dan dana yang tidak sedikit. Restorasi dengan demikian 
bagaikan upaya untuk memulihkan masa lalu Sebangau yang 
telah sirna. Restorasi seperti mengulangi proses alam ribuan 
tahun silam. 

Untuk itu, pemulihan dimulai dengan mengembalikan kadar 
air gambut, setelah dirasa mampu mendukung pertumbuhan 
pohon, lantas ditanami dengan vegetasi khas rawa gambut. 

Berdasarkan penelitian WWF pada 2010 terdapat 808 spesies 
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pohon di rawa gambut Sebangau. Umumnya spesies tanaman 
berasal dari suku Dipterocarpaceae, Clusiaceae, Myrtaceae dan 
Sapotaceae. 

Dari daftar suku tersebut, kemudian dikembangkan menjadi 
tanaman prioritas restorasi. Penentuan spesies prioritas untuk 
menentukan arah dan tujuan restorasi. Pemilihan jenis juga 
memperhatikan pendapat dan pengetahuan masyarakat lokal 
dan ahli tumbuhan. Itu baru sisi teknis restorasi vegetasi. 

Masih ada sisi sosial, yaitu restorasi yang melibatkan 
masyarakat. Keberhasilan restorasi ekosistem Sebangau tentu 
saja tidak lepas dari dukungan masyarakat. Karena mencakup 
areal yang luas, sementara personel terbatas, dukungan 
masyarakat untuk pengamanan restorasi bernilai penting. 
Personel taman nasional bersama masyarakat rutin berpatroli 
dan menggelar pemantauan hidrologi secara partisipatif. 

Berbagai pihak juga berkontribusi dalam pemulihan Sebangau. 
Melalui penanaman kembali, baik pemerintah maupun swasta 
turut serta dalam pemulihan ekosistem Sebangau. Tak sedikit 
perusahaan yang menggulirkan program kepedulian sosial di 
Taman Nasional Sebangau: Bank Indonesia, Bodyshop, Siemens, 
Nokia, Maskapai Garuda dan beberapa perusahaan tambang. 

Selain itu, WWF mengembangkan dua metode penanaman:  
NEWtrees dan adopsi pohon. Metode NEWtrees  dilakukan 
dengan menandai posisi geografis pohon yang baru ditanam 
dengan telepon seluler untuk mempermudah pemantauan. 

Dari 2007 sampai saat ini, pemulihan dengan program 
NEWtrees  telah mencakup luasan 9.500 hektare dari target 
28.000 hektare pemulihan areal yang terdegradasi. Dalam 
program ini, pohon yang ditanam adalah jenis endemik gambut 
Sebangau sembari melibatkan masyarakat untuk menanam dan 
merawat.

Adapun metode adopsi pohon merupakan strategi 
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meningkatkan capaian restorasi berbasis masyarakat. Metode 
ini dilakukan dengan memberikan insentif lebih tinggi bagi 
masyarakat yang mampu merawat tanaman yang berhasil hidup 
sampai tiga tahun. Dalam hal ini, ringkasnya masyarakat yang 
berperan sebagai pemelihara pohon, atau adopter pohon. 

Dengan melibatkan masyarakat, adopsi pohon dapat menjamin 
keberhasilan reforestasi sampai 90 persen. Tak hanya itu, adopsi 
pohon menawarkan dua manfaat sekaligus: bagi masyarakat dan 
tanaman. 

Masyarakat yang menjaga tanaman hidup dengan baik 
akan menerima insentif. Di sisi lain, insentif akan menjamin 
tingkat keberhasilan tanaman menjadi tinggi. Dengan demikian, 
selain memastikan pulihnya ekosistem, upaya restorasi 
juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga 
lingkungan.

***

Hingga saat ini, setelah melewati restorasi bertahun-tahun, 
alam Sebangau masih dalam fase awal suksesi. Artinya dinamika 
perkembangan vegetasi di lahan-lahan yang terdegradasi masih 
akan terus terjadi. Begitu juga dengan tinggi muka air yang masih 
fluktuatif. 

Balai Taman Nasional bersama mitra terus melakukan kajian 
tentang kecocokan spesies tumbuhan dengan tingkat kelembapan 
gambut. Di beberapa plot uji coba, personel taman nasional dan 
mitra mengamati pertumbuhan riap tahunan tumbuhan restorasi. 
Hasil pengamatan akan memperlihatkan kesesuaian tumbuhan, 
yang berguna dalam menentukan prioritas jenis tanaman untuk 
restorasi ekosistem gambut. 

Untuk memastikan proses restorasi berjalan baik, setiap 
kegiatan mengacu pada rencana pemulihan ekosistem. 
Seluruh tahap restorasi disosialisasikan ke tingkat tapak untuk 
menumbuhkan kesadaran warga dalam melestarikan hutan. 
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Selain itu, pemerintah desa juga menerbitkan peraturan desa 
untuk mendukung restorasi. Kebijakan ini sebagai wujud skema 
pengamanan restorasi dari desa penyangga taman nasional. 

Hasilnya: warga berpartisipasi menjadi pemelihara atau 
adopter sekat kanal dan turut memantau kondisi air tanah.

 Adopsi sekat mengajak masyarakat menjaga tabat-tabat 
kanal sampai proses suksesi vegetasi berlangsung sesuai 
harapan. Idenya, menanami ruang di antara  dua dinding sekat 
(atau dam) dengan tanaman. Ketika sekat mulai lapuk, kelak 
akar-akar pohon akan berfungsi sebagai penopang dam kanal. 

Seluruh pembangunan sekat kanal di Sebangau memang 
menggunakan material kayu. Itu lantaran pembangunan di 
kawasan konservasi harus berbahan baku nonpermanen. Selain 
itu, kayu merupakan bahan yang paling sesuai dengan ekosistem 
gambut. Lantaran itu, ketika kayu sekat lapuk, fungsi dam akan 
digantikan akar dari tumbuhan suksesi.

Pun, adanya suksesi vegetasi bakal memasok material alami 
yang akan menimbun kanal dan memperkuat sekat. Kendati 
perlahan-lahan, tumpukan serasah dan bahan organik akan 
membentuk penghalang aliran air secara alami.

Dengan demikian, restorasi partisipatif dapat melambungkan 
harapan bagi pemulihan ekosistem Sebangau. Restorasi 
tak hanya membantu suksesi vegetasi gambut, namun juga 
memulihkan modal sosial konservasi di masyarakat. 

Dari upaya restorasi, Sebangau kini menjadi satu-satunya 
daerah tangkapan air di Kalimantan Tengah yang masih berfungsi 
dengan baik. Hal ini terlihat dari lestarinya sumber-sumber air yang 
mengalir ke Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. Dampak 
positifnya, pasokan air dari kubah gambut menjaga keberlanjutan 
usaha perikanan dan transportasi perairan masyarakat. 
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Penyekatan kanal untuk membasahi gambut di Sebangau. Fungsinya untuk 

mengurangi pengeringan berlebih di lahan gambut. Gambut yang basah akan 

mempercepat proses perbaikan ekosistem hutan rawa gambut Sebangau.
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Foto: Tira Maya Maisesa
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Jika ekosistem Sebangau tak berfungsi dengan baik, entah 
karena gagal memulihkan diri ataupun kerap terbakar, stabilitas 
hidrologi di sekitar taman nasional pasti terganggu. Cerita-cerita 
sedih malfungsi hidrologi ini acap terdengar dari penuturan 
masyarakat sekitar. Misalnya saja, banjir kerap melanda saat 
musim hujan; atau sebaliknya, kerap terjadi kebakaran saat 
kemarau.

Fungsi sekat kanal dalam mengembalikan fungsi hidrologi 
Sebangau terlihat dari serangkain peta kebakaran rilisan 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Pada 
2015 misalnya, titik api akibat El Nino banyak dijumpai di luar 
Taman Nasional Sebangau. Kendati ada masih ada titik panas 
di kawasan taman nasional, terlihat jelas deretan titik api yang 
mengepung Sebangau. 

Hasil positifnya, pada 2017 saat kunjungan Menteri Siti 
Nurbaya bersama Direktur Eksekutif Lingkungan PBB Erik Solheim 
menetapkan Sebangau menjadi model pengelolaan gambut 
tropis. Berselang 13 tahun sejak menjadi taman nasional, capaian 
tersebut mengingatkan pembelajaran pemulihan ekosistem 
gambut Sebangau. Program Manager WWF Kalimantan Tengah 
Rosenda Chandra Kasih, yang mengawal kelahiran Sebangau 
bersama Kepala Balai pertama Drasospolino, mengisahkan 
beratnya proses mengukuhkan kawasan bekas 13 HPH ini 
menjadi taman nasional. 

Pada 2004, saat taman nasional ini baru menginjak tahun 
pertamanya, di Sungai Sebangau saja dijumpai 115 kilang kayu 
yang beroperasi. Setelah berproses menjadi taman nasional, 
lantas menggelar restorasi yang partisipatif, perlahan namun 
pasti Sebangau kembali menghijau. Rosenda menyaksikan 
perubahan pola pikir para pihak terutama pada saat mengawal 
menjadi taman nasional. Tantangan datang dari berbagai pihak: 
pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga dari pegiat lingkungan.

***
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Foto: Dok. Balai TNS

Kunjungan Direktur Eksekutif Lingkungan PBB (Erik Solheim) dan Menteri LHK 
(Siti Nurbaya) ke Taman Nasional Sebangau, ditemani Kepala Balai Taman 
Nasional Sebangau (Anggodo). Foto: Dok. Balai TNS

“Sebangau harus menjadi contoh pengelolaan gambut tropis 
dunia”

-Erik Solheim - Executive Director UN Environment-
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Foto: Dok. WWF Indonesia
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Proses dari meretas jalan panjang konservasi sampai 
berkolaborasi dengan masyarakat telah melahirkan pemahaman 

bersama dalam melestarikan ekosistem Sebangau.
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Dulu memang pernah ada luka, namun esok masih ada 
harapan. Perjalanan selama 13 tahun menumbuhkan harapan 
bagi peradaban di sekitar kubah gambut Sebangau.

Foto: JSN - WWF Indonesia
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Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menjadi 
tuan rumah World National Park Congress III pada 1982 di Bali. 
Kongres Bali ini mengangkat tema peran kawasan lindung dalam 
pembangunan berkelanjutan. 

Meski punya konsep yang berbeda-beda, seluruh negara 
menetapkan taman nasionalnya dengan mengikuti kriteria 
lembaga persatuan internasional untuk konservasi IUCN. 
Padahal, negara sedang berkembang seperti Indonesia, punya 
tantangan yang berbeda dalam pengelolaan taman nasional. 

Kongres Bali memberi kesempatan bagi Indonesia 
menyumbangkan gagasan ihwal pentingnya aspek sosial 
kemasyarakatan. Setelah melewati diskusi panjang, IUCN 
akhirnya menerima aspek sosial dalam pengelolaan taman 
nasional. 

Kawasan taman nasional bukanlah wilayah kosong tanpa 
kehadiran manusia. Perbedaan itu tecermin dalam pembagian 
zona-zona kawasan taman nasional. Ada zona inti, zona rimba, 
zona pemanfaatan, dan zona rehabilitasi. 

Untuk memenuhi aspek sosial, taman nasional memberikan 
ruang di zona pemanfaatan tradisional. Di zona itu masyarakat 
sekitar taman bisa memungut hasil hutan bukan kayu. Dengan 
demikian, pengelolaan kawasan konservasi sudah semestinya 
memperhatikan keberadaan masyarakat. 

***

Berada di antara tiga wilayah administrasi tingkat II, menjadikan 
Taman Nasional Sebangau bersinggungan dengan berbagai 
kepentingan banyak pihak. Mau tak mau, mandat perlindungan, 
pengawetan, serta pemanfaatan keanekaragaman hayati harus 
menimbang dinamika sosial. 

Bisa dipahami bila banyak pihak merasa punya kepentingan 
atas Taman Nasional Sebangau. Kepentingan itu semisal 
perasaan berhak memperoleh akses terhadap sumberdaya 
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taman nasional. Pada praktiknya, kepentingan itu bisa berbentuk 
interaksi angsung maupun tidak langsung. 

Interaksi langsung biasanya berbentuk pemanfaatan 
sumberdaya taman nasional secara kasat mata (tangible), seperti 
memungut hasil hutan bukan kayu. Adapun interaksi tak langsung 
kerap dimaknai pemanfaatan secara tak kasat mata (intangible), 
seperti penelitian, tamasya, ataupun manfaat ekologis lain. 

Pada dasarnya, pemanfaatan di taman nasional bersifat 
terbatas. Artinya, tak ada ruang bagi pemanfaatan ekstratif 
yang mengabaikan perlindungan dan pengawetan. Pada titik ini, 
penting untuk menegaskan kembali bahwa pengelolaan taman 
nasional bertumpu pada 3P: Perlindungan, Pengawetan dan 
Pemanfaatan.

Masalahnya, selain wajib menuntaskan misi pemulihan 
ekosistem, Taman Nasional Sebangau juga menghadapi 
tantangan sosial politik. Tantangan itu begitu nyata. Kendati 
pemanfaatan ekstraktif jelas-jelas tak bisa dilakukan di taman 
nasional, namun sulit menutup mata adanya aktivitas masyarakat 
di kawasan Sebangau. Masyarakat memang hanya mengambil 
sumberdaya untuk kebutuhan rumah tangga. Hanya saja, 
bila mengacu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 
kegiatan sekecil apapun yang tanpa izin di kawasan konservasi, 
sejatinya tak berterima. 

Mengelola kawasan konservasi berbeda dengan mengelola 
hutan produksi, yang lebih bernuansa pemanfaatan ketimbang 
perlindungan. Sekali lagi, pengelolaan taman nasional bersandar 
pada tiga pilar konservasi: pemanfaatan, perlindungan, dan 
pengawetan. 

Sebagai tanggapan atas tantangan sosial di taman nasional, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan 
terobosan melalui perjanjian kerjasama. Kementerian menerbitkan 
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peraturan menteri Nomor P.85 Tahun 2014, yang disempurnakan 
dengan P.44 Tahun 2017. Peraturan menteri tersebut mewadahi 
peluang dua bentuk kerjasama untuk penguatan fungsi berbasis 
masyarakat dan pembangunan strategis.

Kerjasama pertama untuk kelompok masyarakat yang 
memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa wisata sebagai 
sumber pendapatan. Adapun kerjasama pembangunan strategis 
untuk mewadahi perkembangan zaman seperti pembangunan 
jaringan listrik, komunikasi ataupun jalan. 

Dua bentuk kerjasama tadi untuk memastikan pembangunan 
yang menyentuh kawasan konservasi tidak menciderai marwah 
pelestarian keanekaragaman hayati. 

***

Dalam 13 tahun perjalanannya, Taman Nasional Sebangau 
mengemban amanat perlindungan ekosistem gambut dalam 
mitigasi perubahan iklim. Amanat itu memikat berbagai lembaga 
internasional, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat 
untuk berkontribusi dalam pengelolaan Sebangau. 

Secara formal, relasi antara Balai Taman Nasional Sebangau 
dengan para pemangku kepentingan diwadahi dalam Forum 
Masyarakat Sebangau.  Forum ini menjadi ajang bagi para 
pihak memberikan sumbangsih untuk menghadapu berbagai 
isu: pembalakan liar, kerusakan kawasan, kebakaran, konflik 
manusia-satwa, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejarah ketergantungan masyarakat pada sektor perkayuan 
di masa lalu menjadi faktor paling berpengaruh terhadap 
pengelolaan Sebangau. Relasi antara manusia dengan alam yang 
disapih paksa oleh pemerintah menyebabkan dinamika sosial. 
Hal ini menyita energi dan perhatian khusus dari Balai Taman 
Nasional dan mitranya. Saat ini pun masalah tersebut belum 
tuntas benar. Bedanya, kadar tantangannya telah berkurang. 

Di sisi lain, Taman Nasional Sebangau patut bersyukur dengan 
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adanya minat dunia internasional dalam riset gambut tropis yang 
semakin meningkat. Sejak 1990-an, kolaborasi riset gambut 
berkembang signifikan: pakar internasional menggandeng 
koleganya dari Indonesia untuk riset di Sebangau. Riset 
kolaboratif  tersebut menghasilkan pembelajaran penting tentang 
fungsi alami gambut sebagai bank plasma nutfah, gudang karbon 
dan penyangga hidrologi Kalimantan Tengah.

 Sejak tahun pertama, Taman Nasional Sebangau beruntung 
ditemani WWF Kalimantan Tengah sebagai mitra pengelolaan. 
Berjalan beriringan selama 13 tahun, taman nasional dan WWF 
merasakan suka-duka yang sama. Kedua lembaga ini kadang 
berangkat dari perasaan sentimental, mulai dari perlindungan 
kawasan, pemanfaatan jasa karbon, penelitian, pengembangan 
wisata sampai pemberdayaan. 

Untuk tetap konsistem dengan marwah pengelolaannya, 
Sebangau ditempa oleh kritik dan masukan dari mitra akademik 
Universitas Muhammadiyah dan Universitas Lambung Mangkurat 
Kalimantan Selatan. Pemikiran kritis dari kalangan akademik 
Universitas Palangkaraya, IPB, dan UGM juga mewarnai 
kebijakan dan peningkatan kapasitas staf  Taman Nasional 
Sebangau. Interaksi antara Sebangau dengan kalangan kampus 
telah melahirkan lusinan  sarjana S-1 hingga doktoral. 

Beberapa Lembaga internasional, seperti Project USAID 
IFACS (Indonesia Forest and Climate Support) dan USAID 
LESTARI yang menautkan pengelolaan ekosistem Sebangau 
dalam konteks lanskap ekologi dengan kawasan lain. Pun, USDOI, 
departemen dalam negeri Amerika melahirkan kerjasama antara 
Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Kawasan Konservasi 
Kembar atau Sister Protected Area antara Taman Nasional 
Sebangau, dengan Great Dismal Swamp National Wildlife 
Refuge, Virginia. Great Dismal Swamp dan Sebangau adalah 
kawasan lindung dengan misi yang sama. Keduanya melindungi 
hutan gambut yang pernah dirundung praktik penebangan kayu. 
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Great Dismal Swamp dan Sebangau bekerja sama 
dengan mitra non-pemerintah dan universitas lokal untuk 
mengembangkan pendekatan memulihkan proses hidrologi dan 
menekan kebakaran di kawasan lindung masing-masing. Program 
ini penting bagi kedua kawasan konservasi lantaran sama-sama 
menjadi rumah bagi spesies terancam punah. Misalnya saja, 
Taman Nasional Sebangau melindungi Orangutan; Great Dismal 
Swamp melindungi populasi terpadat beruang hitam. 

Penandatanganan kerjasama “Sister Protected Area” berawal 
dari pelatihan dasar hidrologi di Taman Nasional Sebangau 
pada 2015. Setelah itu berlangsung program pertukaran staf. 
Beberapa ahli hidrologi dan ekowisata Great Dismal Swamp 
berbagi pengalaman dengan staf Taman Nasional Sebangau. 

Sebagai balasan, Taman Nasional Sebangau mengirimkan 
Noviyanti Nugraheni dan Hardian Agustin untuk belajar di bawah 
penyelia ahli hidrologi Fred Wurster. Setelah dua tahun, program  
menaikkan rasa percaya diri Sebangau, mulai dari pengetahuan 
hidrologi dasar, teknik interpretasi, hingga berjejaring 
internasional. 

***

Sementara itu, Balai Taman Nasional Sebangau juga membuka 
diri dalam kerjasama pengelolaan kawasan wisata dengan Dinas 
Pariwisata Kalimantan Tengah. Kerjasama ini untuk penataan dan 
pembangunan sarana wisata alam. Dalam penyusunan beberapa 
dokumen, seperti Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, 
Rencana Pemulihan Ekosistem, dan Pembuatan Desain Tapak 
Kawasan, Taman Nasonal Sebangau pun melibatkan pemerintah 
daerah. 

Taman nasional menyadari relasi dengan instansi daerah 
memang berjalan dinamis. Hal itu, misalnya, terkait dengan 
keinginan pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya. 

Menyikapi dinamika itu, Kepala Balai Taman Nasional 
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Sebangau Anggodo menuturkan memang harus win-win solution. 
Taman Nasional Sebangau, lanjut Anggodo, harus mampu 
merangkul semua pihak yang berkepentingan. 

Pendekatan ini untuk melapangkan jalan dalam berinteraksi 
dengan dinas terkait. Hasilnya suasana relasi dengan para pihak 
mencair, sehingga terjalin kerjasama dengan berbagai pihak: 
Dinas Pariwisata, hotel untuk promosi wisata, serta dengan 
Yayasan Borneo Nature Fondation.

Di tingkat masyarakat, relasi intens dapat dilihat dalam 
bingkai pemberdayaan. Sejak awal, Taman Nasional Sebangau 
menyadari betapa penting memosisikan masyarakat sebagai 
bagian tak terpisahkan dalam pengelolaan kawasan. 

Beberapa perjanjian antara taman nasional dan masyarakat 
desa menjadi bukti kesadaran itu: pengelolaan zona tradisional 
di Desa Tumbang Bulan, pemanfaatan Sungai Bakung, 
pemanfaatan jasa wisata Desa Keruing, serta kerjasama Model 
Desa Konservasi. Hal ini menegaskan kesejahteraan masyarakat 
menjadi modal utama untuk mendukung keberlangsungan 
Sebangau.

Taman Nasional Sebangau juga mengajak masyarakat dalam 
restorasi ekosistem gambut. Bahkan restorasi menjadi magnet 
bagi perusahaan yang ingin bersumbangsih dalam menjaga  
lingkungan, seperti PT PLN, PT Rimbawan Bangun Lestari, PT 
Kasongan Bumi Kencana dan beberapa perusahaan lain. 

Barangkali perjalanan 13 tahun terlalu singkat untuk organisasi 
Taman Nasional Sebangau yang mengemban amanat konservasi 
sepanjang masa. Namun, usia muda menyiratkan gairah menatap 
masa depan. 

Sepanjang 13 tahun, Taman Nasional Sebangau telah 
bertransformasi: dari pemasok kayu menjadi pemasok jasa 
lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Restorasi ekosistem 
juga memulihkan habitat dan sumber pakan bagi satwa liar. 



72 Titik Balik Sebangau

Hutan gambut yang bervariasi menyediakan ceruk ekologi yang 
lebih beragam bagi aneka satwa liar. 

Sungai Sebangau adalah salah satu gerbang masuk menuju Taman Nasional 

Sebangau. Akses terdekat dari kota Palangka Raya melalui Pelabuhan Kereng 

Bangkirai (10 km dari pusat Kota Palangka Raya).

Foto: Ismin Ikhwanur
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Pulihnya ekosistem gambut dibuktikan dengan adanya 
translokasi satwa liar ke Taman Nasional Sebangau. Pelepasliaran 
satwa lair menandakan Sebangau telah layak menyediakan 
habitat, tempat berlindung dan sumber pakan. Sejak 2011 hingga 
2017, telah 49 kali pelepasliaran Orangutan, 6 beruang madu, 1 
bekantan, beberapa burung, kucing hutan, kukang dan ular. 

Tentu saja, pelepasliaran satwa liar tersebut tak lepas dari 
membaiknya sistem hidrologi Sebangau.  Selama 10 tahun 
bekerja, tabat di kawasan ini telah mampu menaikkan air tanah 
setinggi 10 cm. Ini juga berarti Sebangau sudah siap menyokong 
pertumbuhan vegetasi. 

Tidak hanya itu, kawasan Sebangau juga terbukti mampu 
menyokong sosial-ekonomi  masyarakat. Selain menyerap tenaga 
lokal, upaya restorasi, baik penanaman maupun pembuatan 
sekat kanal, juga memberikan alternatif mata pencaharian—
selain ekowisata.

Dengan pulihnya ekosistem gambut, Sebangau dapat 
menyokong peradaban manusia sembari melestarikan hutan 
gambut bagi generasi masa depan. Perjalanan memang masih 
panjang, namun pengelolaan Taman Nasional Sebangau 
menuntut kerjasama dan dukungan dari para pihak. Taman 
Nasional Sebangau meyakini pengelolaan kolaboratif menjadi ruh 
bagi konservasi alam sembari menyejahterakan masyarakat.

***
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T i t i k  B a l i k
Sebangau

 Pada mulanya adalah luka: Taman Nasional Sebangau menjadi 
ladang eksploitasi di zaman kejayaan kayu bulat. Sejarah getir itu 
meninggalkan ratusan jaringan kanal yang mengoyak hidrologi kubah 
gambut Sebangau. Alam yang koyak merembet ke persoalan sosial. 

Berangkat dari himpitan persoalan ekologi dan sosial itu, Taman 
Nasional Sebangau membangkitkan harapan bagi pelestarian 
kubah gambut yang menopang peradaban di sekitarnya. 

Dengan pendekatan yang tepat, Taman Nasional Sebangau berikhtiar memulihkan 
ekosistem gambut sembari memupuk modal sosial konservasi. Dalam usianya 
yang muda, kawasan ini menjadi saksi titik balik ekosistem gambut: dari 
terdegradasi menjadi perlahan pulih. Sementara itu, modal sosial yang tumbuh di 
kalangan masyarakat mampu menumbuhkan energi bagi pelestarian Sebangau.  


