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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 

Konsep pengelolaan kolaborasi dalam Taman Nasional merupakan terobosan 

baru yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan, khususnya dalam bidang pelestarian 

alam dan konservasi alam. Semangat pemerintah merespon realitas dalam kehidupan 

sosial, fisik dan lingkungan untuk kepentingan keberlanjutan alam dan manusia, harus 

pula didasarkan pada keadilan antar generasi dan kemanfaatan yang berkelanjutan pada 

sumberdaya alam. 

Kawasan Sebangau telah ditunjuk pemangkuannya sebagai Taman Nasional 

Sebangau (TNS) oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2004 dengan luas sekitar 568.000 

ha. Dalam rangka mendapatkan luasan yang definitif maka proses tawar menawar antar 

pihak yang berkepentingan (Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) 

merupakan hal yang wajar dan harus disikapi secara arif dan bijak. Semua pihak harus 

menempatkan diri pada usaha untuk keberlanjutan ekosistem hutan alam gambut, flora 

dan faunanya.  

Laporan hasil studi ini memuat hasil kajian yang difokuskan pada upaya 

memahami peluang dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam rangka mendorong 

keinginan semua pihak untuk menerapkan model pengelolaan kolaborasi TNS. Pilihan 

strategi pengelolaan TNS yang lebih dapat menjawab kepentingan alam, pemerintah 

daerah dan masyarakat, menjadi rekomendasi penting dari hasil kajian ini. Semoga 

kajian ini memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan pengelola TNS. 

 

 

Yogyakarta, Juli 2006 

 

 

 

 

Dr. Ir. San Afri Awang, MSc 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

  

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 Development and modernization are always followed by natural resources 

destroying, but it just to get high economic growth rate. Very view politicians and agents 

of development within the government are aware that in the end of development process 

all the natural resources will get quality and quantity decreasing. In Indonesia, according 

to data available since year 2000 there is at least deforested area around 2.7 million ha 

per year. 

 Tropical rain forest in Indonesia is an important source of genetic resources 

material in the world. These materials can support the meeting needs of people for food 

chains, energy sources, and next future tropical medicine. In the same perspective, 

therefore, the National Park area as a form of the nature conservation which has special 

characteristics related to the protection for better organism living, biodiversity protection 

(vegetations and animals), sustainability utilization and ecosystem balancing. 

Central Kalimantan province has high potential natural forest resources. The 

status of Sebangau National Park (SNP) is not final yet. The designation as national park 

by Forestry Minister decree 423/Menhut-II/2004 that covers + 568.700 ha, were the 

right decisión to save and protect Sebangau Peat Swamp Forest. Therefore, this decisión 

is one of the important keys in sustainable natural resource management in Central 

Kalimantan.  

The main problem that is threatening Sebangau National Park sustainability is 

illegal logging and by its process of digging water canals to transport the illegal timber 

logs. This activity creates degraded land and destructed hidrological function, so that the 

land will be drier and prone to fire in the dry season. Another impact from illegal 

logging is reduced flora and fauna biodiversity. Other problems related to the planning 

concepts of SNP, what is actually will be developed by SNP institution? Do the people 
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have right and access to the sebangau peat swamp forest? Does local government 

(provincial and district) has right and access to SNP management? Those are as critical 

issues during the study implemented. 

 

PROBLEMS 

 

 Basic problems of SNP are related to the lack of holistic documents in respect to 

the working program, SNP boundaries, clear and right boundaries among community 

land owner, lack of planning, and lack of design for peat swamp forest utilization. In that 

sense, therefore, whoever managing the NSP should consider and also concern with how 

the institution of SNP management can solve the physical, socio economic-culture and 

local politic problems. 

 

GOAL AND PURPOSES 

 

Goal and purposes of  the Sebangau National Park (SNP) at Central Kalimantan 

Province as follows: 

(1) take active action in the process of Central Kalimantan development, especially 

in the districts of Katingan, Pulang Pisau, and Palangkaraya; 

(2) take active action in the community empowerment program, so that the SNP able 

to be an actor who has capacity to do community poverty alleviation; 

(3) create special activities planning for collaboration of all stakeholders involved; 

(4) develop and enhance the SNP institution management which is more adaptive 

and flexible with community and local government needs, but make sure that it is 

not destroy the peat swamp forest ecosystem.  

  

METHODS 

  

 The documentation of SNP planning is supported by primary and secondary data. 

Qualitative method was used based on case study model. Primary data were collected by 

interview and observation. All data were analyzed by SWOT approach.The collecting 

primary data  through key informants which is selected from all parties involved such as: 

Central Kalimantan Province government, Pulang Pisau District, Katingan District, the 
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City of Palangkaraya, CIMTROP, local NGO, NGO Networking in Central Kalimantan, 

Adat Leader, community’s actor, FORMAS (community group forum), Village 

Headman, member of village committee member, BKSDA, Vice Bupati, environmental 

office at Province level, and Forest District Office. 

 Secondary data were collected from research reports, module A and B activities 

documents, statistic books at provincial and district level, and socio-economic and 

culture at village level. All data have been analyzed through re-reading documents 

prepared by WWF in Central Kalimantan ( some reports from university, local 

government, comparative study report, and WWF field reports), and also analyze all 

field note which was collected by researcher. Some issues addressed to be solved in this 

analysis for planning of SNP that is how far the SNP collaborative management has 

been prepared and what kind of collaboration characteristic should be addressed . Other 

important issues that are analysis of  Forestry Minister regulation No.P19/Menhut-

II/2004, then it will be compared by meeting needs of local government and community 

about the way how collaborative management should be implemented in SNP. 

 

THE RESULT OF STUDY 

 

 The results of the study on Sebangau National Park collaborative management as 

follows: 

 

Stakeholders interest aspects 

 

 There were no some activities implemented since Sebangau area designated as 

SNP area in the year of 2004. The fix status of SNP area, zoning system, and the role of 

local government and local community are needed clarification. Those uncertainties and 

the change need of forest area for regional development (Katingan and Palangkaraya) 

gives the impact and increase bargaining position about total area of SNP. 

 

SNP collaborative management planning aspects 

 

(1) SNP collaboration management planning was analyzed by SWOT approach. The 

results of analysis are: (a) All stakeholders agree to support Sebangau peat 
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swamp forest ecosystem; (b) Increase local government and community 

participation related to SNP ecosystem; (c)  Enhance collaborative working 

among SNP, local government and community organization related to the 

improvement of welfare of people, job opportunity, culture stability, and transfer 

of knowledge; (d) Financial sharing and contribution from stakeholders who are 

involved in the SNP development. 

(2) There are many subjects to be compromised among Forestry Department, local 

government and community, if the model of collaboration will be executed in 

SNP. Some subject addressed to be solved such as: reducing total area of SNP 

because some local government needs some land for economic development, 

meeting needs of community economy surrounding the forest, illegal logging 

should be deleted, and local community empowerment. Forestry Minister Decree 

No. P.19/Menhut-II/2004 contents has to compare with the needs of local 

government and community. If P.19 can be negotiated, therefore, the model of 

SNP collaboration management will be well implemented or otherwise it will 

failure. 

 

SNP collaborative management institution aspects 

 

There are three (3) institutions model which is offered for SNP collaborative 

management such as: 

(1) Conventional model: National Park Institution (NPI) 

 

The Instituion of National Park is the only one who will manage the area of SNP. All 

regulation, protocol system, job and function are based on Forestry Department system. 

If it is the matter, predicted that the management of SNP will fail as same as with other 

National Park area in Indonesia. 

 

(2) Collaboration model I : SNP Institution + Policy Board of SNP 

 

This model offer opportunity to all government’s stakeholders involved in the managing 

of SNP collaboratively. In this perspective, all technical activities deal with flora and 

fauna become SNP institution responsibility but flexible in its implementation, and there 
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is a foundation as working  partner of SNP (Yayasan Pengelola TNS). Job and function 

of “Yayasan” gives attention to the working program, controlling, and appraisal the 

implementation of SNP, and also able to convince that all community surrounding the 

Sebangau will get welfare and social justice. “Yayasan” has role to collect the money 

and looking for financial to improve the quality of SNP, managing sources of financial 

income from SNP and sharing to local government income, people economic and SNP 

developing 

 

(3) Collaboration model  II: SNP Institution + Working Group 

 

This model offer opportunity as same as with collaboration model I, but the role and 

function of “Yayasan” changed by an instrument of  “working group” (WG). The task of 

WG are to identify all collaboration possibilities, preparing the steps of reducing conflict 

resolution, create scenario planning for eco-tourism, people economic welfare, 

community organization empowerment, SNP infrastructure development, looking for 

fresh financial from abroad (international donor), and create some kinds of protocol to 

harmonize relationship among stakeholders. 
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 BAB I 

 

 PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 Pembangunan selalu saja memberikan dua hal yang saling bertolak belakang, 

yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatif dari pembangunan adalah terkurasnya 

sumberdaya alam untuk pendanaan pembangunan, kerusakan sumberdaya alam, dan 

tidak berkembangnya ekonomi rakyat di sekitar wilayah eksploitasi sumberdaya alam 

tersebut. Sisi positif dari pembangunan adalah  terbukanya akses daerah-daerah terpencil 

di seluruh nusantara, meningkatkan produktivitas lahan, kemajuan teknologi informasi, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih 

baik. 

 Development (pembangunan)  sangat identik dengan “modernization” dan 

“westernism” karena simbol-simbol kemajuan dimulai dari negara-negara Barat yang 

berhasil mengembangkan teknologi dan ekonomi. Modernisasi atau pembangunan  

sering pada awalnya dipahami sebagai upaya-upaya meningkatkan kinerja negara dan 

masyarakatnya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Walaupun sasaran pembangunan 

sangat variatif antar negara-negara, tetapi paling tidak pembangunan terkait dengan 

pembangunan manusia atau pembangunan sosial, menuju keadilan sosial (Leftwich, 

2000:3). Pemikiran pembangunan model negara-negara barat  adalah teori dan model 

pembangunan yang berakar pada sejarah ekonomi barat (Hettne, 2001:65). Jadi 

pembangunan yang sangat berorientasi pada “pertumbuhan” dan kurang pada 

pendekatan social justice pastilah kurang menguntungkan  masyarakat banyak.  

Pembangunan dan modernisasi pada saat yang sama telah  diikuti oleh eksploitasi besar-

besar demi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan 

sumberdaya alam sangat parah di dunia. Dalam konteks sumberdaya hutan, sejak tahun 

2000 Indonesia mengalami tingkat kerusakan 2,7 juta ha per tahun. 
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 Kerusakan sumberdaya hutan erat kaitannya dengan merosotnya mutu 

lingkungan hidup dan semua ini berkorelasi dengan kegiatan pembangunan yang 

mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Kesadaran akan kerusakan lingkungan ini 

disadari sejak adanya pertemuan Stockholm tahun 1972, dan dilanjutkan oleh konsep 

pembangunan berkelanjutan yang dimuat dalam laporan Bruntland tahun 1987. 

Rumusan awal dari pembangunan berkelanjutan itu menekankan pada solidaritas dan 

kesamarataan antar generasi, terutama dalam memberlanjutkan ketersediaan sumberdaya 

alam untuk generasi mendatang. 

 Salah satu konsep pembangunan berkelanjutan disebut dengan “sistem sosio-

ekologi” yang dikembangkan oleh Stockholm Environment Institute tahun 1996. Sistem 

ini terdiri atas 3 sub-sistem yang saling terkait yaitu sub sistem terkait dengan 

masyarakat manusia, sub sistem lingkungan hidup, dan sub sistem ekonomi. Jika terjadi 

ketidakstabilan salah satu sub sistem, maka sub sistem lainnya akan terkena dampaknya 

dan keseimbangan ketiga sub sistem sebagai sebuah kesatuan akan terganggu 

(Sastrapradja, 1999:132). Pembangunan berkelanjutan yang menekankan 

pertanggunganjawaban antar generasi, juga menghadapi kendala dalam hal 

ketidakpastian program kerja. Karena implementasi pembangunan berkelanjutan sangat 

ditentukan oleh rejim politik penguasa dan keseriusan mewujudkan program kerja yang 

sudah dirumuskan. Untuk menhadapai ketidakpastian apa yang akan dicapai dalam 

pembangunan berkelanjutan, maka titik fokus yang harus diperkuat adalah seberapa kuat 

perencanaan program pembangunan berkelanjutan dibuat sudah atas dasar pembagian 

kegiatan yang sesuai dengan realitas sosial dan budaya, dan program tersebut dijabarkan 

dalam sebuah rencana tahunan yang sistematis dan terukur. Secara sederhana paham 

pembangunan berkelanjutan dalam pendekatan sistem sosio-ekologi dapat dijelaskan 

pada Gambar 1.1. 

 Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan tersebut, sektor 

sumberdaya alam, khususnya sumberday aalam hutan, adalah satu dari sekian banyak 

bidang pembangunan yang menempati posisi penting di dunia dan di Indonesia 

khususnya. Hal ini disebabkan oleh posisi hutan yang unik yang mampu melakukan 

perlindungan, pelestarian, dan konservasi atas sumberdaya alam. Bagian yang paling 

strategis dari sumberdaya alam hutan khususnya daerah tropis seperti Indonesia adalah 



3 

 

bahwa hutan-hutan tersebut merupakan sumber genetic resources atau plasma nutfah 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan sumber pangan, sumber energi, dan sumber bahan 

obat-obatan masa depan. Demikian pula halnya dengan kawasan Taman Nasional (TN) 

yang merupakan salah satu bentuk dari Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang memiliki 

ciri khas, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem 

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan-tumbuhan dan 

satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 

 

Kondisi awal

sumberdaya alam

untuk pembangunan

Masyarakat

manusia ,

pengentasan

kemiskinan

lingkungan hidup

ekonomi

Kondisi pembangunan

sumberdaya alam

berkelanjutan, lintas

generasi

 
 

Gambar 1.1. Sistem Sosio-Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan 

 

 Propinsi Kalimantan Tengah dikarunia Tuhan kekayaan sumberdaya alam hutan 

yang luar biasa potensinya. Taman Nasional Tanjung Putting dan Bukit Raya adalah 

wujud dari upaya pemerintah melindungi kekayaan alam di Kalimantan Tengah. 

Demikian pula halnya dengan upaya pemerintah menetapkan Taman Nasional Sebangau 

(TNS) di Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk mempertahankan kenekaragaman 

hayati dan ekosistem khas yang ada di dalamnya. Status TNS baru pada tingkat 

penunjukkan dari kawasan eks HPH dinaikkan status fungsinya menjadi Kawasan 

Pelestarian Alam (KPA). Kawasan Sebangau ditunjuk menjadi Taman Nasional 

Sebangau pada tanggal 19 Oktober 2004, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan 

No.423/Menhut-II/2004 seluas sekitar 568.700 ha. Lembaga yang sangat aktif 
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mempersiapkan penunjukkan alih fungsi menjadi TNS ini adalah WWF Kalimantan 

Tengah, yang kemudian didukung oleh Pemerintah Propinsi kalimantan Tengah, 

Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Pulang Pisau. Pemerintah Daerah yang tidak 

memberikan dukungan secara tertulis terhadap kebeadaan TNS adalah Pemerintah Kota 

Palangkaraya karena masih berbeda pendapat tentang urgensinya kawasan sebanagu 

dijadikan Taman Nasional, dan adanya kepentingan daerah untuk mengembangkan 

ekonomi daerah dan masyarakat. Hal seperti ini menyisakan banyak hal yang harus 

diperhatikan dan dicarikan jalan keluar oleh pengelola TNS .  Permasalahan paling 

mendasar dari TNS adalah belum adanya dokumen yang mendukung program kerja 

TNS, pengukuhan kawasan hutan TNS, tata batas yang jelas, dan sistem zonasi yang 

dapat menjamin semua pihak dapat memanfaatkan sumberdaya alam TNS secara 

bijaksana tanpa merusak ekosistem TNS yang didominasi oleh ekosistem gambut tropis. 

 Berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan untuk dapat mengelola dan 

memanfaatkan kawasan TNS, maka gagasan-gagasan baru dalam pengelolaan TNS 

perlu disampaikan, didiskusikan, dan dirumuskan oleh para pihak terkait secara 

partisipatif dan tepat sasaran. Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat dilihat sebagai 

peluang dalam mengelola TNS adalah perlunya mempersiapkan model-model 

kelembagaan pengelolaan kolaborasi TNS yang dapat memecahkan masalah-masalah 

ragam kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku-pelaku 

bisnis. Merujuk pada pendapat Marshal (1995) kolaborasi adalah suatu model atau 

upaya resolusi konflik dengan mengedepankan prinsip kooperatif (kerjasama) dan 

dengan ketegasan mengambil sikap yang tinggi. Kata kooperatif mengandung pengertian 

bahwa menerapkan paham kolaborasi dalam penegelolaan TNS berarti semua pihak siap 

dalam posisi resolusi konflik yang prinsipnya “menang-menang” bagi semua pihak yang 

terkait. Harapannya bahwa prinsip ini dipahami dan dipatuhi oleh semua pemain dalam 

pengelolaan TNS ke depan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Untuk mewujudkan keinginan melakukan pengelolaan kolaboratif kawasan 

Taman Nasional Sebangau di Propinsi Kalimantan Tengah, maka diperlukan rumusan 

rencana kerja yang jelas, realistik, sistematis, berorientasi pada pemecahan masalah, 

bermanfaat bagi semua pihak, memberi dampak positif bagi perekono mian ,masyarakat, 
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daerah dan nasional, serta menjamin tindakan konservasi hayati, stabilitas ekosistem 

kawasan TNS, dan kesejahteraan masyarakat. 

1.3. Tujuan Pengelolaan Kolaboarasi TNS 

 Pengelolaan kolaborasi Taman Nasional Sebangau di Propinsi Kalimantan 

Tengah mempunyai tujuan antara lain: 

 (1) Berperan serta dalam pembangunan wilayah Propinsi Kalimantan Tengah,  

       khususnya daerah-daerah yang secara langsung berkaitan dengan TNS; 

 (2) Berperan dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga mampu  

       mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan 

 (3) Membangun dan mengembangkan model kelembagaan pengelolaan  

      Taman Nasional yang lebih adaptif dengan kepentingan masyarakat dan  

      daerah, tetapi tidak merusak ekosistem TNS; 

 (4) Merencanakan bentuk-bentuk kegiatan yang menjamin proses-proses  

      menuju tindakan pengelolaan kolaborasi TNS yang disepakati oleh semua  

      pihak yang terkait. 

1.4. Ekspektasi Hasil  

 

 Hasil yang diharapkan dari dibuatnya rencana pengelolaan kolaborasi Taman 

Nasional Sebangau ini adalah diperolehnya persetujuan tentang model kelembagaan 

pengelolaan kolaborasi TNS dan langkah-langkah kegiatan untuk menjadikan TNS 

sebagai kebanggaan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah. Lebih dari itu 

harapan yang paling mendasar adalah agar model kelembagaan dan rencana kegiatan 

tersebut dapat dijalankan dan dapat dilaksanakan sehingga pengelolaan TNS menjadi 

lebih efektif, efisien, dan berhasil guna. Untuk keberhasilan model pengelolaan 

kolaborasi TNS ini, maka diperlukan dukungan penuh dari Departemen Kehutanan, 

terutama sekali dalam hal membuka ruang diskusi dan penerapan azas fleksibilitas 

dalam megimplementasikan peraturan. 

1.5. Dasar-dasar Pelaksanaan Model Kolaborasi Taman Nasional  

 

(1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/menhut-II/2004 tentang Kolaborasi 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) 
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(2) Hasil studi lapangan dan dokumen-dokumen kegiatan yang dilakukan oleh WWF 

Indonesia di Kalimantan Tengah. 

 

1.6.  Metode Penulisan Rencana 

 

 Metoda penulisan rencana kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Sebangau 

(TNS) dipersiapkan dengan dukungan data primer dan data sekunder. Metode dasar 

yang digunakan adalah kualitatif berbasis pada studi kasus. Pengumpulan data primer 

dengan cara wawancara dan observasi.  

Wawancara untuk memperoleh data primer dilakukan kepada semua pihak yang 

selama persiapan dan pelaksanaan pengelolaan TNS diharapkan dan diperkirakan 

terlibat, yaitu: Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang 

Pisau, Kabupaten Katingan, Pemerintah Kota, CIMTROP, LSM, Jaringan LSM 

Kalimantan Tengah, Damang Adat, tokoh masyarakat, Pengurus Forum masyarakat 

(FORMAS) 5 kecamatan, kepala desa, pengurus BPD, BKSDA, Dinas Kehutanan 

Kabupaten, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, BPLHD.  

Data sekunder dikumpulkan dari bahan-bahan laporan penelitian mitra kerja 

WWF dan CIMTROP, dokumen kegiatan proyek modul A dan modul B, data statistik 

propinsi dan kabupaten, serta kecamatan dan desa yang terkait dengan kawasan 

sebangau. Analisis data dilakukan dengan cara membaca ulang semua dokumen yang 

tersedia di WWF Kalimantan Tengah (laporan hasil studi universitas dan pemerintah 

daerah, laporan hasil studi banding, laporan lapangan tim WWF), diskusi dengan 

stakeholders terkait seperti LSM, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Kepala 

adat, Kepala desa, masyarakat. Isu yang ingin dijawab dalam analisis pembuatan 

rencana adalah seberapa jauh kolaborasi Taman Nasional Sebangau sudah dipersiapkan 

dan hal-hal apa yang harus ditempuh oleh pengelola TNS untuk mewujudkan model 

kolaborasi yang dikehendaki oleh pemerintah daerah, masyarakat di sekitar kawasan 

sebangau, dan kemudian di crosscheck, dibandingkan dengan peraturan Menteri 

Kehutanan N0. P19 / Menhut-II/ 2004  tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.  
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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM KAWASAN TAMAN NASIONAL SEBANGAU 

 

 

2.1. Sejarah penetapan Taman Nasional Sebangau (TNS) 

 

 Sejarah pembentukan TNS ini terkait dengan banyak aspek kehidupan dan 

kepentingan di Kalimantan Tengah. Beberapa aspek tersebut antara lain: pertama, 

kawasan sebangau diketahui sebagai kawasan sumberdaya gambut tropis yang unik 

sebagai tempat hidup biota perairan, hewan orang hutan dan tumbuhan khas gambut; 

kedua, kawasan gambut tersebut adalah kawasan yang secara alamiah sebagai wilayah 

“embung” atau kantong penyimpan air pada musim penghujan, dan sumber suplai air ke 

sungai-sungai di sekitarnya seperti sungai sebangau dan sungai katingan 

Pada musim kemarau; ketiga, belajar dari pengalaman proyek lahan gambut sejuta ha 

(PLG) yang gagal, yang sejatinya kawasan PLG tersebut adalah kawasan dengan 

ekosistem gambut, maka kawasan sebangau jangan lagi mengalami nasib serupa PLG, 

karena akan menjadi beban masyarakat Kalimantan Tengah secara keseluruhan. 

Merubah ekosistem gambut berarti akan memicu terjadinya banjir dan kebakaran setiap 

tahun. Pastilah penderitaan akan dirasakan oleh masyarakat; keempat, pada tahun 2002 

ada 8 calon perusahaan IUPHHK (HPH) yang akan memanfaatkan kawasan sebangau, 

yang dengan cara eksploitatif akan merusak ekosistem hutan rawa gambut gambut dan 

orang hutan yang ada di sebangau, karena pengalaman menunjukkan bahwa sistem 

ekstraktif pasti akan merusak alam ; kelima, menyelamatkan kekayaan alam yang khas 

di hutan rawa gambut yang tidak tergantikan di tempat-tempat lain (flora dan fauna); dan 

keenam, ingin melestarikan dan mengawetkan alam sesuai dengan budaya masyarakat 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. 

 Kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) di Propinsi Kalimantan Tengah 

terletak di antara sungai Katingan dan sungai Sebangau. Luas TNS berdasarkan 

penunjukan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.423/Menhut-II/2004 pada tanggal 

19 Oktobe 2004 adalah 568.700 ha. Secara administratif kawasan TNS termasuk dalam 

bagian wilayah Kabupaten Katingan  (52%), Pulang Pisau (38%), dan Kota 

Palangkaraya (10%). 
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 Sebelum ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional Sebangau, kawasan 

sebangau ini statusnya sebagai kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas. 

Bukti bahwa kawasan sebangau masih tetap sebagai hutan produksi dapat dilihat pada 

peta Rencana Tata Ruang Propinsi tahun 2003. Menurut dokumen yang ada pada WWF, 

penunjukan TNS oleh Menteri Kehutanan tersebut sudah melalui proses yang partisipatif 

dan bottom up. Dukungan kebijakan terhadap eksistensi TNS di Kalimantan Tengah 

diberikan oleh Bupati Kabupaten Katingan dengan surat nomor 522.51/696/EK tanggal 

1 Oktober 2003, Bupati Pulang Pisau dengan surat nomor 119/520/EK bulan Januari 

2003. Sementara itu pemerintah kota Palangkaraya tidak memberikan surat dukungan 

atas terbentuknya TNS, karena ada tumpang tindih penggunaan lahan yang harus 

diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah juga 

memberikan rekomendasi  perubahan fungsi kawasan hutan sebangau dari fungsi 

produksi menjadi hutan konservasi kepada pemerintah pusat melalui surat nomor 

050/33/IV/Bapp, tanggal 20 Januari 2004. Demikian pula halnya dengan DPRD 

Kalimantan Tengah dengan surat nomor 162/522/DPRD/2004 tanggal 25 Maret juga 

memberikan dukungan terhadap konservasi kawasan hutan sebangau.  

 Kawasan Sebangau sebelum tahun 2003 memang menjadi kawasan hutan 

produksi dan kawasan hutan produksi terbatas. Berdasarkan informasi yang ada ternyata 

kawasan hutan produksi tersebut belum melalui proses pengukuhan dan pemetaan 

menjadi hutan negara tetap. Ketika tahun 2004 ditunjuk menjadi kawasan Taman 

Nasional Sebangau, TNS harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan. Proses 

pengukuhan tersebut dimulai dari kegiatan-kegiatan penunjukan luas dan peta kawasan 

hutan, penetapan trayek ukuran batas, pelaksanaan pengukuran dan penetapan batas 

sementara
1
, serta pengesahan batas ukuran oleh panitia tata batas Propinsi / Kabupaten / 

Kota. Semua proses tata batas tersebut dilaksanakan ditingkat daerah. Apabila kerja 

panitia tata batas selesai maka ketua panitia tata batas daerah meneruskan hasil kerjanya 

ke Menteri Kehutanan. Pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah 

                                                 
1
 Menjadi satu keharusan bahwa penetapan trayek batas sementara itu harus disetujui oleh panitia tata 

batas, setelah disetujui barulah tim tata batas melaksanakan pengukuran sementara di lapangan. Selama 

pengukuran berlangsung pelakasana pengukuran harus memperhatikan “claim” hak-hak pihak ketiga jika 

ada. Claim pihak ketiga tersebut dibicarakan dan diperiksa oleh panitia tata batas untuk mendapatkan 

penilaian dan pertimbangan. Jika hak pihak ketiga dapat dibuktikan atau menurut pertimbangan panitia 

tata batas “claim” tersebut memiliki kelogisan, maka panitia tata batas berhak secara arif dan bijak 

mengabulkan “claim” pihak ketiga tersebut. 
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melaksanakan proses pengukuhan kawasan TNS secara partisipatif, terbuka, dan 

berkeadilan. Dengan proses ini maka semua pihak akan secara pasti mengetahui dimana 

sesungguhnya batas-batas TNS tersebut. 

 

2.2. Biodiversitas kawasan TNS 

 Kawasan hutan rawa gambut sebangau memiliki kedalaman gambut yang 

berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada bagian yang lebih jauh dari sungai 

yaitu di bagian Timur laut (north-east), kira-kira 13-15 km dari tepi sungai dijumpai 

sekitar 40.000 ha tipe hutan rawa pedalaman dataran tinggi, yang memiliki kedalaman 

gambut lebih dari 12 m. Komposisi tegakan pohon hutan menunjukkan adanya 

stratifikasi tajuk-tajuk pohon yang baik, yang ketinggiannya mencapai rata-rata 45 m. 

Beberapa jenis pohon komersial adalah Agathis sp, Kompassia sp, Shorea sp dan 

Palaquium sp (Spijkerman et al, 2003). Konsekuensi dari hutan yang memiliki kerapatan 

tajuk yang tinggi ini adalah rendahnya pencahayaan pada lapis bagian bawah hutan dan 

rendahnya tingkat permukaan air dalam hutan, sedikit ditumbuhi oleh populasi tanaman 

bawah. Wilayah ini juga sudah mengalami penebangan secara ekstensif dan bahaya 

kebakaran. 

 Sementara itu hutan rawa campuran di kawasan wilayah tangkapan air sebangau 

luasnya sekitar 390.000 ha. Dalam hutan rawa campuran ini terdapat beberapa jenis 

vegetasi yang komersial seperti ramin (Gonystylus bancanus), mentibu (Dactyloacladus 

Stenostachys), gerrongan (Cratoxylun glaucum). Semua jenis komersial ini dalam proses 

penebangan oleh penebang haram (illegal logged). Jenis lainnya yang sangat komersial 

dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar sungai katingan dan sungai 

sebangau adalah jenis jelutung (Dyera lowii), pantung (Dyera costulata), dan gaharu. 

 Kendatipun biodiversitas vegetasi cukup kaya dan khas, tetapi semua tidak ada 

artinya jika tidak dapat dijaga dan diamankan dengan baik. Maraknya kegiatan 

penebangan haram (illegal logging) di Indonesia juga mengancam biodiversitas vegetasi 

di dalam kawasan TNS.Sejak awal 2006 penebangan kayu secara haram di dalam 

kawasan TNS sangat luar biasa, para penebang kayu “dimodali” dari cukong-cukong 

kayu yang berasal dari Banjarmasin dan palembang, tenaga kerja sebanyak 90% berasal 

dari kedua daerah tersebut, dan tenega penebang sekitar 10% berasal dari penduduk 
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yang berasal dari sekitar TNS khususnya di sepanjang sungai Katingan. Ribuan potong 

kayu besar dan kecil keluar dari kawasan TNS setiap minggu tanpa ada pengawasan 

yang serius dari pihak aparatur negara, instansi kehutanan, dan masyarakat. Dari aspek 

kelembagaan kawasan TNS sejak tahun 2004 tidak ada yang mengelola, hanya 

“dititipkan” saja pada BKSDA Kalimantan Tengah, dan nyaris tidak didukung oleh 

system pendanaan yang mencukupi. Banjir di sungai Katingan pada Juni 2006 adalah 

dampak dari penebangan haram di TNS yang tidak dapat dikendalikan oleh semua 

pihak. Inilah tantangan besar bagi kelestarian biodiversitas di dalam kawasan TNS. 

 

2.3. Komunitas Orang Hutan 

 Salah satu keunikan dari TNS adalah keberadaan ribuan hewan “orang utan” 

(Pongo pygmaeus) yang harus dilindungi habitat dan sumber-sumber pangannya. 

Kalimantan Tengah memang memiliki geografi kehidupan yang unik bagi beberapa 

hewan primata di dunia seperti bekantan dan jenis kera lainnya sangat banyak dijumpai 

di Provinsi ini maupun di pulau Kalimantan secara keseluruhan. Orang utan bukan juga 

satu-satunya terdapat di kawasan sebangau, sebab pusat pelestarian orang hutan di TN 

Tanjung Putting Kalimantan Tengah sudah sejak lama dikenal di dunia. Hanya saja 

sebangau memiliki keunikan dari segi jumlah populasi orang utan yang di duga lebih 

banyak  dan mulai terganggu eksistensinya setelah begitu banyak kegiatan eksploitasi 

kayu oleh HPH dan penebang haram. 

 Species orang utan di Kalimantan dipercaya jumlahnya mencapai sekitar 50.000 

individu, tetapi jumlah tersebut terus menurun secara cepat sebab masalah illegal 

logging (penebangan haram) yang tidak terkendali di pulau Kalimantan, kebakaran 

hutan, konversi hutan menjadi kawasan perkebunan, dan perburuan hewan yang tidak 

terkendali (Husson and Morrogh-Bernard, 2004). Bagian yang harus diperhatikan dan 

diketahui oleh semua pihak adalah bahwa setiap individu orang utang (jantan dan betina) 

memerlukan wilayah jelajah sebagai habitat yang berbeda-beda. Seekor orang utan 

betina memerlukan habitat hutan pendukung  seluas 100-900 ha dan untuk jantan 

dewasa orang utan memerlukan habitat hutan untuk kehidupannya luasnya sampai 2.500 

ha (Singleton and van Schaik, 2001). Dalam catatan  kasus wilayah jelajah orang utan di 

hutan rawa Suaq Balimbing, Aceh dan Tanjung Putting Kalimantan Tengah, lebih luas 
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lagi, orang utan tidak bergantung pada wilayah jelajah, tetapi wilayah jelajah mereka 

dapat saling tumpang tindih antar orang utan yang satu dengan orang utan lainnya, antar 

wilayah orang utan betina dan jantan. 

 Jenis pakan orang utan sesungguhnya cukup banyak alternatifnya. Jenis pakan 

tersebut termasuk buah-buahan, bunga-bunga, daun, kulit pohon, jamur, madu, pandan, 

epipit, pith, invertebrates. Namun demikian jenis makanan buah-buahan sangat 

disyaratkan dalam diet makanannya. Lokasi keberadaan orang utan tertinggi terdapat di 

dekat batas antara 2 habitat yang berbeda yaitu antara habitat  rawa yang dipengaruhi air 

sungai (freshwater swamp) dan rawa gambut (peat swamp), atau antara hutan dataran 

tinggi dengan hutan dataran rendah, sebab dua habitat tersebut akan menyediakan jenis 

dan bentuk makanan yang berbeda, musim buah-buahan yang berbeda juga, sehingga 

suplai makanan kebih terjamin sepanjang tahun. Inilah maslahnya, jika banyak kegiatan 

penebangan pohon termasuk didalamnya adalah pohon-pohon yang menghasilkan buah-

buahan juga ikut di tebang, maka keberlanjutan kehidupan orang utan akan semakin 

terancam karena suplai bahan makanannya terganggu di habitatnya. Dengan demikian 

sangat kuat korelasi antara konservasi sumberdaya hutan dengan keberlanjutan orang 

utan di Sebangau. Secara hipotetik dapatlah dikatakan bahwa semain rusak potensi 

sumberdaya alam hutan di TNS maka akan semakin terancam eksistensi populasi orang 

utan dalam TNS tersebut.   

 Hasil studi di sebangau menunjukkan beberapa famili tanaman yang dimakan 

orang utan antara lain (Husson and Morrogh-Bernard, 2004): Annonaceae (seperti 

genera Mezzetia, Xylopia dan polyalthia), Clusiaceae (seperti genera Garcinia dan 

Callophyllum), dan Sapotaceae (seperti genera Palaquium dan Madhuca). Bagian yang 

dimakan adalah bunga dan buah dari 3 famili tanaman tersebut, bahkan makanan orang 

utan di sebangau sebanyak 45% berasal dari 3 famili tanaman tersebut. Di luar ketiga 

famili tanaman tersebut, masih ada sumber pakan orang utan yang dapat dikatakan 

penting adalah berasal dari keluarga Ebenaceae (seperty genera Diospryos), Moraceae 

(seperti genera Ficus dana Paratocarpus), dan Myrtaceae (seperti genera Syzigium). 

Makanan orang utan yang juga terkenal adalah jelutung (Dyera lowii) yang banyak 

dijumpai di kawasan hutana rawa. Daun dan buah yang jarang di makan oleh orang utan 

berasal dari pohon-pohon Meranti (Shorea sp), ramin (Gonystylus sp), Kempas 



12 

 

(Koompassia malaccensis), Agathis ( Agathis dammara), Geronggang (Cratoxylum 

glaucum) dan Keruing (Dipterocarpus coriaceus). Banyak pohon-pohon dari semua 

famili pohon tersebut yang hilang karena adanya kegiatan ekstraksi kayu oleh 

perusahaan dan penebang haram. 

 Sangat sulit untuk memprediksi jumlah orang utan di kawasan sebangau. Namun 

demikian untuk sebuah perencanaan penyelematan dan pelestarian orang utan, maka 

perkiraan jumlah orang utan perlu ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Husson dan Morrogh-Bernerd tahun 2004 dapat diestimasikan bahwa populasi 

orang utan dari tahun 1996 sampai tahun 2003 mengalami penurunan karena berbagai 

sebab. Populasi orang utan tahun 1996 diperkirakan sekitar 13.430 individu (ini sebelum 

ada aktivitas illegal logging yang besar), dan pada tahun 2003 populasi tersebut 

diperkirakan tinggal 6.910 individu orang utan di kawasan Sebangau (TNS). Penurunan 

populasi secara drastis dalam waktu 7 tahun itu disebabkan oleh meluasnya penebangan 

pohon-pohon di kawasan hutan sebangau baik legal maupun tidak legal, dan juga karena 

sering terjadi kebakaran hutan setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa kebakaran 

hutan tingkat kecil saja dapat menyebabkan kematian 250 individu orang utan. Dengan 

demikian dapat diketahui ada kecenderungan bahwa sekitar 50% populasi orang utan 

hilang dalam kurun waktu 7 tahun tersebut. Hal ini membuat banyak ahli konservasi 

hewan merasa sangat prihatin, sebab khawatir hewan langka di dunia ini akan punah dari 

muka bumi. Estimasi populasi orang utan tahun 2003 dapat dilihat pada tabel  2.1. 

Tabel 2.1. Estimasi populasi orang utan di ekosistem sebangau tahun 2003 

 

Tipe Habitat Areal (km2) Kerapatan 

(individu km2) 

Ukuran 

populasi 

Ukuran 

populasi 

(terkoreksi) 

Mixed swamp 

forest 

2622 0.965 2.530 3.112 

Low pole 

forest 

1782 0.830 1.479 1.819 

Tall interior 

forest 

909 1.770 1.609 1.979 

Low canopy 

forest 

271 0.00 0 0 

 5584  5.618 6.910 

Sumber:Husson and Morrogh-Bernard, 2004. 
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2.4. Ekosistem Taman Nasional Sebangau 

 Taman Nasional Sebangau terletak di wilayah Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Kawasan TNS merupakan surga bagi banyak 

spesies hewan yang mulai terancam punah. Kawasan Sebangau termasuk kelompok 

hutan dataran rendah (riverian forest) terbesar yang tersisa sebagai tempat berlindung 

bagi sejumlah besar “orang utan borneo” yang nyaris punah populasinya (tersisa sekitar 

6.200 – 6.900 individu orang utan). Kawasan TNS juga merupakan hutan rawa gambut 

(peat swamp forest).  

 Kawasan TNS terletak diantara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau. 

Ekosistem kawasan TNS memainkan peran hidrologis yang sangat penting bagi 

masyarakat Kalimantan Tengah. Kawasan sebangau memiliki karakteristik unik yang 

dikenal dengan sebutan ekosistem “air hitam”, karena memang warna air Sungai 

Sebangau memang berwarna hitam. Karena itu masyarakat menyebut sungai ini sebagai 

“air sejuta akar”. Kawasan Sebangau juga menyediakan pemandangan alam yang 

eksotik, yang ditandai dengan susunan vegetasi memanjang di sepanjang tepian sungai, 

ragam jenis flora dan fauna, dan kesederhanaan hidup masyarakatnya yang kuat 

memegang tata aturan adat dan tradisi, semua itu menambah daya tarik TNS bagi turis 

dan pengunjung yang ingin menikmati alam tropis Borneo. 

 TNS paling sedikit memiliki 7 sub-tipe hutan yaitu: (1) sub-tipe hutan riparian 

(Riverian forest), yang ditandai dengan tumbuhan rasau yang berada di pinggiran sungai 

sebangau; (2) hutan rawa campuran (Mixed swampforest); (3) hutan transisi, yang 

terletak antara riverian forest dan mixed swamp forest; (4) hutan tegakan rendah (Low 

pole forest); (5) hutan tegakan tinggi (Tall interior forest); (6) hutan intrusi granit 

(Granite hill forest); dan (7) hutan tajuk rendah (Low canopy forest). Dalam masing-

masing sub-tipe hutan tersebut hidup berbagai macam flora dan fauna yang khas. Orang 

utan adalah hewan paling khas dan unik yang ada di TNS Sebangau. Jelutung, pantung, 

dan gemor adalah jenis tumbuhan yang populasinya banyak dijumpai di dalam TNS. 

Ketiga jenis tumbuhan ini sangat dekat dengan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar 

Sebangau, karena sumber pendapatan masyarakat diperoleh dari getah jelutung, kulit 

gemor, dan pantung. 
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 Kawasan TNS juga merupakan satuan ekosistem dari satwa (fauna) seperti 

Orang utan (Pongo pygmaeus), Bekantan (Nasalis larvatus), Owa (Agile gibbon), Kelasi 

(Prebytis rubicunda), beruang madu (Helarctos malayanus), Beruk (Macaca 

namestrina), macan dahan (Nefelis nebulosa), burung rangkong (Buceros vigil), elang 

(Haliastur indus) dan ragam jenis ikan yang berlimpah seperti gabus, sepat,  tembahas, 

tapa, lais, dan baung. Ikan-ikan tersebut enak rasanya, harga per kg cukup mahal sekitar 

Rp 6000 –Rp 9000 per kg. 

 Lahan gambut tropis di dunia meliputi areal seluas 40 juta ha dan hampir 

separuhnya berada di Indonesia, yaitu sekitar 16-20 juta ha yang terhampar di dataran 

rendah pantai. Papua memiliki luas hutan gambut sekitar 4,6 juta ha, Kalimantan 4,5 juta 

ha, dan Sumatera 7,2 juta ha. Sedangkan di Jawa, Halmahera dan Sulawesi memiliki 

lahan hutan gambut seluas sekitar 300.000 ha (Wibisono et al, 2005:1). Ekosistem 

gambut sangat unik, karena lapisan  lahan gambut tersebut tersusun dari penumpukan 

material organik mati yang terawetkan sejak ribuan tahun yang lalu. Diperlukaan 

atasnya hidup ebrbagai jenis tumbuhan / vegetasi dan satwa liar mulai dari satwa kecil 

melata sampai satwa liar besar. Jika material organik pada lapisan gambut ini dan biota 

hidup diatasnya punah, maka sulit sekali melakukan pemulihan ekosistem gambut 

tersebut (Wibisiono et al, 2005; CIMTROP, 2002). 

 Karakteristik primer kawasan gambut adalah memiliki sifat porous dan memiliki 

kemampuan menyimpan air dalam jumlah yang sangat besar. Ancaman utama terhadap 

karakteristik ini adalah pembuatan kanal yang banyak tersebar di areal lahan gambut 

Sebangau. Beberapa di antara kanal ini menembus hingga daerah dengan ketebalan 

gambut lebih dari 2 meter. Dampak negatif dari pembuatan kanal ini adalah penurunan 

muka  air tanah di dalam gambut. Lebih lanjut, dampak ini akan memicu pengeringan 

tidak balik (irreversible shrinkage), mengakibatkan sifat hidrofobik gambut. Sifat ini 

menyebabkan gambut tidak dapat mengabsorbsi air, sehingga terjadi kekeringan. Dalam 

kondisi ini, maka ekosistem gambut akan dengan mudah terbakar. Selain terbakar, 

kenaikan kandungan pirit, yang menyebabkan tanaman di atasnya mengalami gejala 

kahat fisiologis dan mati (Tim Peneliti WWF, 2004). 

 Hutan rawa gambut secara ekosistem memang unik dengan karakteristik tipe 

tanah yang khas, lapisan gambut yang dalam (lebih 12 m), topograpi, hidrologi, flora 
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dan fauna yang memiliki biodiversitas tinggi (CIMTROP, 2002). Ekosistem hutan rawa 

gambut juga unik karena ditandai adanya kubah gambut (peat dome) di bagian tengah 

dan mendatar di bagian pinggir, serta digenangi air berwarna coklat kehitaman seperti 

air teh atau air kopi, sehingga sering disebut dengan ekosistem air hitam. Terbentuknya 

kubah gambut  dimulai dengan terbentuknya gambut topogrn di lapisan bawah, 

kemudian diikuti oleh pembentukan gambut ombrogen di atasnya. Dalam pembentukan 

gambut ombrogen, vegetasi bergantian tumbuh mulai dari tumbuhan pioner, sekunder, 

klimaks, kemudian tumbuhan tersebut mati dan tertimbun menjadi berlapis-lapis di situ. 

Lama kelamaan timbunan material organik gambut tersebut menjadi semakin tebal. Di 

atas lapisan gambut tebal itulah semua kehidupan flora dan fauna berlangsung 

(Wibisono et al, 2005).  

 Namun demikian tidak semua jenis tumuhan dapat hidup di lahan gambut karena 

terkait dengan tingkat keasaman tanah yang tinggi dan unsur hara yang terbatas di lahan 

gambut. Pemanfaatan lahan gambut memang paling sesuai untuk tanaman kehutanan 

dan perkebunan. Hanya saja perlu diperhatikan kendala-kendala yang ada di lahan 

gambut seperti ketebalan dan kematangan gambut, BD (bobot isi) sangat rendah, 

kemasaman tanah tinggi, miskin unsur hara makro (K, Ca, Mg, P) dan mikro 

(Cu,Zn,Mn) serta keracunan asam-asam organik atau pirit yang teroksidasi (Wibisono et 

al 2005). 

 Keuntungan dari ekosistem hutan rawa gambut sangat luas bagi kehidupan 

manusia karena menjadi habitat bagi banyak flora dan fauna yang khas. Selain itu lahan 

gambut yang kondisinya normal alami mampu berperan mengatur tata air daerah 

sekitarnya, pada musim hujan mampu berperan sebagai kantung penyimpan air, dan 

pada musim kemarau mampu mensuplai air ke sungai-sungai sekitarnya. 

 Selain flora dan fauna, kawasan TNS juga kaya dengan ekosistem sungai dan 

danau-danau kecil, untuk kegiatan penangkapan ikan oleh warga masyarakat. Di 

Kabupaten Katingan yang masuk wilayah TNS dijumpai ada 33 danau-danau kecil yang 

kaya akan sumberdaya ikan. Danau-danau kecil tersebut antara lain Danau Jalanpangen 

di Kecamatan Kamipang. Danau lainnya yang ada di Kecamatan Kamipang adalah 

Danau Purun, Danau Panjang, Danau Bulat, danau Kamipang, Danau Kelaru. Di 

Kecamatan Mendawai ada Danau Bulan, dan ada juga Danau Tasik Payawan di 
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Kecamatan Tasik Payawan. Beberapa bukit yang mengandung mistis di tengah-tengah 

rawa gambut adalah Bukit Gunungkaki dan Bukit Cinta Birahi. Hewan-hewan liar 

seperti oarang utan dan berbagai jenis burung liar dapat dijumpai di TNS. Semua 

ekosistem tersebut memiliki potensi eko-wisata alam dan penelitian untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan. Lebih dari itu potensi-potensi alam seperti jelutung, gemor, rotan, 

pantung, ikan, merupakan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar TNS. Tinggal 

saja bagaimana cara mengatur sehingga sumberdaya alam di dalam TNS dapat 

dimanfaatkan untuk semua pihak yang berkepentingan. Flora terjaga, lestarikan fauna, 

dan masyarakat sejahtera. Itulah slogan yang harus di bangun dalam menjalankan 

pengelolaan TNS ke dapan. 

 

2.5. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar TNS  

 Pengelolaan Taman Nasional di banyak tempat di Indonesia belum banyak 

terdengar cerita-cerita yang sukses. Cerita “tidak menggembirakan” dari perspektif 

sosial paling mendominasi berita-berita tentang Taman Nasional di Indonesia. 

Perdebatan antara pengelola Taman nasional (TN) dengan masyarakat lokal, penebang 

haram, dan pemerintah daerah, terutama sekali berkaitan dengan tata aturan pemanfaatan 

sumberdaya alam TN dan hak-hak masyarakat atas potensi yang ada dalam TN 

mewarnai pertengkaran antara pengelola TN dengan masyarakat secara umum. 

Penciptaan dan penerapan peraturan tentang TN yang kurang mempertimbangkan 

asupan dari masyarakat merupakan akar pemicu perdebatan panjang yang melelahkan 

tersebut. Dengan demikian pemahaman tentang keadaan sosial ekonomi dan budaya 

masyarakat sekitar TNS sangat penting.  

 Ditinjau dari aspek administrasi pemerintahan, kawasan TNS berada di Kota 

palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Pulang Pisau. Ada sekitar 39 desa 

yang berpengaruh secara langsung dengan keberadaan kawasan TNS. Sebaran desa 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Sebaran jumlah desa yang ada dan berpengaruh langsung pada TNS 

 

KOTA / 

KABUPATEN 

KECAMATAN JUMLAH 

DESA 

ETNIK PEKERJAAN 

UTAMA 
Palangkaraya Pahandut 1 desa (Kereng 

bangkirai) 

Dayak,banjar, Jawa Dagang, penang 

kap ikan, getah 

jelutung, nebang 

kayu, pertanian, 

pegawai 

Pulang Pisau Kahayan Kuala 4 desa ( Bantanan, 

Paduran I, paduran 

II, Paduran III) 

Dayak, Banjar, 

Jawa, Sunda, NTB 

Penangkap ikan, 

penebang kayu, 

kulit gemor, per 

tanian, peman cing 

ikan 

Katingan Katingan Kuala 

 

10 desa (Pegatan 

Hulu, Pegatan 

Hilir, kampung 

Keramat, Kam 

pung Tengah, 

Kampung Baru, 

Setia Mulia, Ba 

ngun Jaya, Jaya 

Makmur, Subur 

Indah, Singam raya 

) 

Dayak, Banjar, 

Jawa, Sunda, 

Dagang, penang 

kap ikan, pene bang 

kayu, peta ni, 

pegawai, pe kerja 

penger gaji an kayu 

Mendawai 7 desa (Menda wai, 

Tumbang Bulan, 

Teluk Sembulu, 

Kam pung Melayu, 

Tewang Kam pung, 

Perigi, Mekar Tani) 

Dayak, Banjar, 

Jawa, Sunda 

Penebang kayu, 

penangkap ikan, 

tenaga penggerga 

jian kayu, petani 

Kamipang 9 desa (Tampelas 

Tumbang Ronen, 

Telaga, Perupuk, 

Keruing, Jahan 

jang, Galinggang, 

Baun bango, Asem 

Kumbang 

Dayak (mayoritas), 

Banjar, Jawa 

Penangkap ikan, 

penebang kayu, 

tenaga penggerga 

jian kayu, 

pengumpul rotan, 

petani 

Tasik Payawan 8 desa (Petak 

Bahandang, 

Tumbang Panggo, 

Tewang 

Tampang,Talingke, 

handiwung, 

Hiangbana, Luwuk 

Kanan, Luwuk Kiri 

Dayak (mayoritas), 

Banjar, Jawa 

Penangkap ikan, 

pengumpul rotan, 

penebang kayu, 

tenaga penggerga 

jian kayu, 

Sumber: Persoon and Aliayub, 2002. Cross check data dilakukan pada bulan Februari 2006 oleh S Awang 

 

 Menurut Persoon and Aliayub (2002)  diperkirakan ada sekitar 55.000 jiwa 

penduduk yang tinggal di sekitar TNS, terutama yang hidupnya bergantung pada aliran 

Sungai Katingan dan Sungai Sebangau. Bahkan secara ekonomi dan budaya, kehidupan 

dan cara hidup penduduk tersebut bergantung pada potensi sumberdaya alam yang ada 

di dalam kawasan hutan yang ditunjuk sebagai kawasan TNS. 
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 Secara umum kegiatan ekonomi kayu sangat dominan dalam keluarga. Ada 3 

cara yang digunakan oleh masyarakat dalam mengeluarkan kayu dari dalam hutan. 

Pertama, kayu dikeluarkan dari hutan melalui sungai-sungai kecil dan besar; kedua, 

keyu dikeluarkan melalui canal (parit) di lahan gambut, yang dibuat sendiri oleh 

masyarakat atau pengusaha kayu yang memberi modal kerja kepada masyarakat. Parit 

dibuat sampai jauh ke dalam kawasan TNS sekitar 25 km; dan ketiga, kayu dikeluarkan 

dengan menggunakan sistem rel kayu. Model rel kayu ini biasanya digunakan oleh HPH. 

Pola penebangan kayu tahun 2000 dan tahun 2006 tidak menunjukkan perbedaan.  

 Di sepanjang Sungai Katingan “pemain kayu” pastilah didukung oleh pemilik 

modal (pemilik modal dan pemilik industri kayu di Sungai Katingan) yang berasal dari 

Kalimantan Tengah, Banjarmasin, dan Palembang. Pemodal dari Palembang adalah 

pendatang baru di Sungai Katingan sejak tahun 2005. Sesungguhnya masyarakat lokal di 

sekitar Sungai Katingan dan Sungai Sebangau bukan pemilik modal, tetapi mereka 

hanya pekerja-pekerja langsung di hutan, hanya mengharapkan kayu-kayu mereka dibeli 

oleh pemilik industri kayu. Dengan demikian nilai tambah sebagian besar dimiliki oleh 

pemilik modal bukan oleh masyarakat. Ditingkat penebang, harga kayu secara umum 

antara Rp 200.000 – Rp 250.000 per m3. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

penebang sekitar Rp 180.000 – Rp 220.000 per m3. Kelebihan yang didapat oleh 

penebang hanya sekitar Rp 30.000 per m3. 

 Kegiatan penebangan kayu sangat erat kaitannya dengan tersedianya modal kerja 

dan industri penggergajian di sekitar Sungai Katingan dan Sungai Sebangau. Pada tahun 

2002 jumlah sawmill (penggergajian) ada sekitar 200-250 unit, dan pada tahun 2005-

2006 di sekitar kecamatan Mendawai saja jumlah portable badsaw mencapai lebih dari 

400 unit. Kendatipun upaya penanggulangan illegal logging sudah menjadi instruksi 

Presiden, tetapi kegiatan penebangan kayu tidak juga kunjung surut dan berkurang di 

dalam hutan. Instruksi Presiden tersebut bagaikan “macam ompong” saja, sebab 

instruksi tersebut tidak mampu mencarikan alternatif sumber ekonomi bagi masyarakat 

yang ada di sekitar kawasan TNS. Dengan demikian ancaman terbesar dari keberadaan 

TNS dan kelestarian ekosistem hutan rawa gambut Sebangau adalah kegiatan ekonomi 

kayu oleh semua pihak. 
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 Sumber ekonomi masyarakat yang penting adalah kegiatan menangkap ikan di 

sungai-sungai dan danau-danau kecil di dalam kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan 

TNS. Etnik Dayak dan Banjar mendominasi kegiatan penegkapan ikan untuk 

pemenuhan ekonomi susbsisten (cukup dikonsumsi sendiri) dan untuk “cash income” 

keluarga. Ikan segar berbagai jenis di jual dengan harga antara Rp 6.000 – Rp 8.000 per 

kg. Bagi masyarakat di desa-desa sekitar Pegatan, penangkapan udang di muara dan laut 

merupakan sumber ekonomi penting, masyarakat pada pagi hari sudah pergi dengan 

perahu “klotok” mereka untuk menangkap udang di laut dengan menggunakan  jaring 

sungkur. Udang dapat di jual dalam bentuk udang segar maupun udang dalam bentuk 

udang kering dan asin. Harga udang kering tahun 2002 sekitar Rp 15.000 per kg, dan 

pada tahun 2006 seharga Rp 24.000 per kg. Sementara itu harga udang kering kualitas 

rendah sekitar Rp 1.000-Rp 1.500 per kg. Selain udang, jenis cumi-cumi memiliki nilai 

ekonomi tinggi yang sering di buru oleh nelayan. 

 Jenis ikan yang terdapat di perairan sungai-sungai dan danau-danau kecil sekitar 

dan dalam kawasan TNS yang ditangkap oleh masyarakat tahun 2002 dan tahun 2006 

adalah antara lain:udang sungai, seluang, kalatau (tampala / sambaling), kapar / kakapar, 

tatabun, patun, bapuiuk, haruan / gabus, meau,karandang, kihung, tahumas, ikan tapah, 

kesung, peang, lawang, padadasei, la’is, baung, buaya sampit, buaya kaman, buaya 

katak, balidah, bakut, pentet, lindung, lambaiut. Semua ikan yang ditangkap tersebut 

dikonsumsi langsung oleh keluarga, dan dijual dalam bentuk segar atau diasinkan (salted 

fish). Banyak pedagang datang untuk membeli ikan-ikan tersebut 
2
. 

 Kegiatan ekonomi yang berasal dari pertanian, kehutanan dan peternakan juga 

memberikan kontribusi penting bagi ekonomi masyarakat. Kegiatan pertanian seperti 

berladang membukan hutan dengan teknik tebas dan bakar untuk mendapatkan padi 

untuk dikonsumsi oleh keluarga. Kegiatan pertanian ini tidak dilakukan oleh semua 

masyarakat, sebab banyak penduduk lebih suka menebang kayu untuk memperoleh uang 

dengan cepat (instan income). Di desa-desa transmigrasi yang penduduknya berasal dari 

Jawa dan sunda biasanya menanam ubi kayu, pisang, jagung, lada, dan tanaman palawija 

lainnya. Tetapi harus diakui harga jual tanaman palawija masih rendah. 

                                                 
2
 Lihat Persoon and Aliayub, 2002; dan juga hasil wawancara S. Awang di Kecamatan Mendawai, 

Kamipang, Sebangau Kuala, Katingan Hilir, dan tasik payawan  Februari 2006. 



20 

 

 Penduduk Dayak biasa juga memelihara sapi dan masyarakat Jawa lebih suka 

memelihara kerbau. Memelihara sapi bagi orang dayak ada kaitannya dengan upacara 

tiwah, upacara pemakan kedua kali bagi masyarakat yang mampu, sebagai 

penghormatan kepada yang meninggal. Upacara tiwah ini merupakan upacara budaya 

dayak yang sering dilakukan sampai sekarang. Sementara itu hewan kerbau digunakan 

oleh masyarakat transmigrasi untuk pengolahan lahan sawah. 

 Mengumpulkan rotan dari dalam hutan dan membudidayakan tanaman rotan di 

lahan milik atau kebun-kebun rakyat sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku dayak di 

Borneo. Ketika pasar rotan baik pada tahun 1970-an, maka masyarakat dayak 

bersemangat mengumpulkan dan menanam rotan untuk dijadikan penyangga ekonomi 

keluarga yang penting. Tetapi sebaliknya ketika harga rotan tidak mengalami kenaikan 

dibandingkan dengan harga beras pada tahun 1990-an sampai 2006 ini, maka gairah 

masyarakat mengusahakan rotan asalan juga menurun. Harga 1 kg rotan pada tahun 

1970-an dapat untuk mebeli 3 kg beras, dan harga 1 kg rotan pada tahun 2005 hanya 

dapat untuk membeli 1/3 kg beras. Nilai tikar yang dirasakan oleh petani rotan selama 

30 tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ini lah alasan mengapa rotan 

tidak lagi banyak ditanam oleh masyarakat dayak. Misalnya saja pada tahun 2002 harga 

100 kg rotan di desa Asem Kumbang senilai Rp 70.000, dan harga ini jauh lebih rendah 

dibandingkan pada sebelum tahun 1998 yang mencapai Rp 120.000 per 100 kg rotan 

basah. Di desa Tumbang Linting Kabupaten Katingan harga rotan pada awal 2006 

adalah Rp 125.000 per 100 kg basah di tingkat petani. Sejak awal tahun 2004 

perdagangan rotan tingkat masyarakat mengalami kelesuan karena harga jual rotan tidak 

sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan 

ekonomi keluarga, maka para pengumpul rotan melakukan kegiatan penebangan kayu di 

dalam hutan.  

 Hasil hutan lainnya yang diambil masyarakat dari dalam hutan adalah 

mengambil kayu gaharu, mengumpulkan getah kayu jelutung, mengumpulkan kulit kayu 

gemor,mencari getah damar yang dijual dengan harga Rp 1000/kg, mengambil tepung 

sago dan menyadap getah karet dalam jumlah sedikit. Gemor merupakan kulit dari 

pohon-pohon yang hidup di daerah rawa seperti Alseodaphne  umbeliflora (gemor), 

Coriaceae, Lauraceae). Harga kulit gemor tahun 2002 adalah Rp 2800 dan pada tahun 
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2005 sekitar Rp 3.400 per kg. Tanaman karet belum menjadi tanaman penting bagi 

ekonomi rakyat, karena ada kesulitan ekologis baik pada masalah kesulitan mencari 

lokasi penanaman karet maupun karena kesulitan transportasi untuk memasarkan getah 

karet. Padahal tanaman karet ini merupakan tanaman yang mampu beradaptasi dengan 

kawasan gambut secara lebih baik. Tanaman karet berupa kebun-kebun karet di desa 

Petak Bahandang, yang masuk wilayah TNS, terdapat banyak tanaman karet yang 

ditanam setelah selesai kegiatan perladangan oleh masyarakat. Kebun karet masyarakat 

ini dimintakan untuk dikeluarkan dari dalam kawasan TNS. 

 Getah jelutung merupakan sumber pendapatan penting bagi masyarakat dayak. 

Getah jelutung biasanya di jual kepada pedagang lokal, dan kemudian di jual ke 

pedagang di kota Palangkaraya. Biasanya pedagang getah jelutung juga menjadi 

pedagang rotan dan getah karet. Hasil hutan non kayu seperti getah jelutung ini di jual 

ke Jepang dan pasar Europa. Harga getah jelutung di tingkat desa sekitar Rp 280.000 per 

kuintal (100 kg). Sejak tahun 2004 produksi getah jelutung sangat menurun, bahkan 

nyaris hilang dalam perdagangan di wilayah katingan dan sebangau, karena banyak 

pohon jelutung ditebang dan terbakar. Masa depan pohon jelutung dapat diandalkan 

sebagai penyangga ekonomi rakyat di sekitar hutan rawa TNS, sebab secara alami 

jelutung dapat tumbuh baik di rawa-rawa, permudaan alaminya banyak, dan sudah 

menjadi bagian dari budaya masyarakat sekitar TNS. 

 Potensi wisata yang ada di TNS merupakan peluang untuk dimanfaatkan oleh 

warga masyarakat. Misalnya saja pengelolaan danau-danau kecil yang indah-indah, 

pengelolaan wisata alam orang utan dalam TNS. Potensi wisata tersebut akan memicu 

pembangunan sarana dan prasarana angkutan perahu motor klotok untuk wisata, 

pemandu wisata lokal, dan rumah penginanapan serta rumah makan. Dengan demikian 

ekonomi masyarakat sekitar TNS akan terangkat dan ikut berkembang. Ini adalah 

potensi yang harus digali bersama antara amasyarakat dengan pengelola TNS. 

 Suku Dayak Ngaju merupakan etnik terbesar di sekitar kawasan TNS. Mereka 

memiliki tradisi dan warisan  budaya yang sangat kuat dan erat hubungan dengan alam 

smesta. Suku dayak tersebut sekarang bercampur dengan suku Banjar, Jawa, Sunda, dan 

NTB. Mereka hidup rukun dan damai. Kendatipun masyarakat campuarn tersebut ada 

memiliki perbedaan agama, tetapi agama tidak pernah menjadi penghalang bagi 
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kehidupan sosial budaya mereka. Saling menghormat adalah kunci dari keseimbangan 

hidup di masyarakat sekitar TNS. 

 Salah satu upacara adat yang sangat terkenal adalah “tiwah” yaitu upacara yang 

dilaksanakan oleh orang-orang dayak yang menganut agama hindu kaharingan untuk 

mengantarkan roh orang yang sudah  meninggal menuju ke alam baka. Upacara ini 

dilakukan untuk memindahkan tulang-tulang orang yang sudah meninggal itu dari 

kuburan ke “sandring”, sebuah rumah kecil untuk menempatkan tulang-tulang tersebut. 

Acara tiwah ini diikuti dengan rangkaian upacara tari-tarian yang dinamis dan sangat 

lekat nuansa spiritualnya, nyanyian lagu-lagu tradisional yang disebut dengan 

“karungut”, yang dinyanyikan sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(Ranying Hatala Langit) dalam mengantarkan jiwa anggota keluarga yang telah 

meninggal ini agar dalam perhentiannya ia merasa aman dan damai. 

 Rumah khas dayak di sebut rumah “betang”, yang artinya rumah panjang. Pada 

masa lalu puluhan keluarga dengan seluruh anggota keluarganya masing-masing hidup 

bersama dan saling membantu dan berbagi di rumah tersebut. Ruang tidur antar keluarga 

terpisah, dapur terpisah. Dibagian dapur masing-masing keluarga berhubungan satu 

sama lain, dan ruang ini biasanya dipergunakan untuk anak-anak mereka bermain, dan 

sering digunakan untuk ruang musyawarah seluruh keluarga yang ada di rumah betang 

tersebut. Inilah wujud kekerabatan yang kuat antar keluarga etnik dayak. Rumah betang 

menyimpan ajaran kekeluargaan orang dayak yang sangat tinggi dan bijak. 

 

2.6. Kegiatan dalam kawasan Sebangau dan TNS 

 Sejak kawasan Sebangau ditunjuk sebagai kawasan TNS tahun 2004, maka 

upaya-upaya untuk mencari dukungan penuh dari masyarakat terus dilakukan oleh tim 

kerja WWF kalimantan Tengah. Upaya-upaya WWF ini baru pada tahap awal dan masih 

perlu terus ditingkatkan guna mencapai sebuah konsensus kearah co-management 

kawasan TNS. 

 Ada 2 program kerja utama WWF sejak tahun 2001 untuk mewujudkan kawasan 

konservasi Sebangau dan TNS yaitu: (1) Program Protected Area Management (PAM) 

modul. Program ini terkait dengan upaya-upaya melindungi kawasan ekosistem 

sebangau dari aspek fisik, melindungi kekeringan gambut, pencurian kayu, dan 
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mendorong upaya-upaya rehabilitasi kawasan hutan rawa gambut yang sudah terbakar; 

dan (2) Program Socio Economic Modul (SEM). Program ini ditekankan pada kampanye 

pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan TNS, dengan cara melakukan 

pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi dan penguatan kelembagaan kelompok 

masyarakat yang berinteraksi dengan kawasan TNS. 

 Kegiatan PAM dimulai dengan kajian-kajian yang dilaksanakan secara 

kolaborasi dengan lembaga yang terkait dan memiliki kapasitas, dapat secara 

kelembagaan atau secara individual. Kegiatan yang masuk dalam PAM dan Seikan 

secara singkat di bawah ini.  

 

2.6.1. Kajian dan penabatan parit (kanal) wilayah kerja Sami 

 

 Sejarah pembuatan kanal 

 Kanal atau parit merupakan suatu istilah umum yang sering digunakan terhadap 

suatu alur galian tanah/lahan, memiliki ukuran panjang dan merupakan hasil aktivitas 

dari manusia. Pada awalnya pembuatan kanal oleh masyarakat difungsikan sebagai alur 

transportasi untuk memperpendek jarak tempuh menuju tempat tujuan, dalam fungsinya 

itu oleh masyarakat jaman dahulu memanfaatkan kanal untuk mengangkut hasil hutan 

seperti jelutung, gemor, gaharu, rotan dan hasil hutan lainnya. Dalam perkembangannya 

pembuatan kanal/parit ini oleh masyarakat atau berbagai pihak tidak lagi semata-mata 

bertujuan untuk memperpendek jarak tempuh, namun lebih banyak dibuat untuk 

melakukan aktivitas dalam memanfaatkan atau memungut hasil hutan terutama kayu, itu 

sebabnya pada berbagai wilayah dengan potensi hasil hutan tinggi akan banyak dijumpai 

kanal dengan berbagai ukuran dan arah yang sangat tidak beraturan. 

 Beberapa puluh tahun terdahulu kawasan Sabangau merupakan salah satu 

kawasan hutan tropis rawa gambut dengan potensi hutan tegakan yang sangat tinggi dan 

dikuasai oleh perusahaan-perusahaan HPH, namun sejak ijin operasionalnya telah habis, 

maka wilayah ini menjadi kawasan yang digarap oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat yang mayoritas melakukan aktivitas penebangan kayu (logging). Pada 

kondisi inilah maka masyarakat melakukan pembuatan kanal/parit secara besar-besaran 

menuju kearah lokasi yang masih memiliki potensi hutan guna mengaliri kayu hasil 

tebangan. 
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Dampak Sosial 

1. Positif 

Pembuatan kanal/parit dengan berbagai fungsi, maksud serta tujuan harus diakui 

memang memberikan pengaruh yang positif terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat 

Kalimantan Tengah umumnya dan Sebangau secara khusus, mengingat bahwa tingkat 

keterisolasian daerah yang sangat tinggi, jarak antar wilayah yang sangat jauh sehingga 

komunikasi antar warga menjadi sangat rendah. Pada kondisi ini pemanfaatan kanal 

untuk mempersingkat alur transportasi menjadi sangat relevan dan membantu, terlebih 

jika didalam pemanfaatannya disertasi dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi. 

2. Negatif 

Masalah yang sangat tidak diharapkan muncul dari pembuatan kanal/parit adalah faktor 

negative, dan justru pada hal inilah yang sering diabaikan atau terabaikan oleh semua 

pihak dan dampak negative ini menjadi sangat dominan karena nilai yang dimunculkan 

menjadi lebih besar dan sangat tidak sebanding dengan nilai positif dikarenakan 

interaksi significant antara tujuan pembuatan kanal, pemanfaatan, dan pengawasan 

terhadap perilaku pemakai (aktivis). 

 Berikut beberapa efek negatife yang muncul dari sudut pandang social sebagai 

akibat tidak langsung adanya aktivitas pembuatan kanal yang difungsikan dalam 

melakukan aktivitas kehutanan terutama di wilayah Sabangau antara lain: 

a. Mobilitas keluar masuknya masyarakat di wilayah Sabangau dengan latar belakang 

    identitas yang tidak jelas, mengakibatkan tingkat pengawasan aparat pemerintah 

sangat rendah yang akhirnya mempengaruhi tingkat keamanan wilayah dan 

masyarakat yang local yang turun temurun melakukan aktivitas di Sabangau (rawan 

   kejahatan). 

b. Masyarakat pendatang tersebut, cendrung lebih dan sangat dominan dalam melakukan 

aktivitas bahkan mengabaikan kearifan-kearifan masyarakan dan budaya 

   lokal, sehingga masyarakat lokal menjadi terpinggirkan pada akhirnya masyarakat 

lokal menjadi terbawa arus. 

c. Dalam memanfaatkan kanal masyarakat pendatang dominan memfungsikannya 

    untuk mengaliri kayu hasil tebangan, sedangkan masyarakat lokal untuk mengangkut  
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    hasil hutan non kayu (Non Timber Forest Product). 

d. Masyarakat pendatang dalam memanfaatkan kanal cendrung tidak memiliki nilai 

    kompromistis terhadap masyarakat/pengguna lainnya, sifat ini menjadi sangat 

bertentangan dengan karakteristik masyarakat Dayak/lokal. 

 

Dampak Ekonomi 

 Aspek ekonomi menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dimunculkan, 

disamping aspek lainnya, sehingga sering kali aspek inilah yang dilihat oleh sementara 

pihak dalam mengambil dan menentukan suatu kebijakan. Berikut beberapa 

pertimbangan positif negatifnya suatu pembuatan kanal yang difungsikan 

khususnya di wilayah Sabangau: 

 

a. Positif 

 

1. Transportasi 

Nilai ekonomi yang dimunculkan sebagai dampak pembuatan kanal jika dikaitkan 

dengan perannya sebagai alur transportasi, khususnya di wilayah Sebangau, adalah 

sangat tidak significan, mengingat tidak ada pemukiman penduduk yang masuk ke 

wilayah bagian dalam dari kawasan hutan Sebangau. Untuk diketahui bahwa 

pemukiman penduduk (desa) untuk Daerah Aliran Sungai Sabangau berada di pinggir 

sungai Sabangau kecuali Unit Pemukiman Transmigrasi. Kanal dibuat oleh Pemerintah 

tahun 1984 bertujuan hanya untuk membuka akses mendukung program transmigrasi. 

 

2. Mendukung Pemanfaatan Potensi Hutan 

Hasil hutan yang diambil dengan memanfaatkan jasa kanal ini antara lain : 

a. Kayu 

b. Jelutung, 

c. Gemor 

d. Rotan 

e. Gaharu 

3. Bea Kanal (fee) 
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Bea kanal (fee) merupakan istilah yang diberlakukan oleh pemilik kanal kepada pihak 

lain yang memanfaatkan / menggunakan kanal untuk melakukan aktivitas ekonomi 

sesuai dengan pekerjaannya. Bea (fee) diberlakukan atas aktivitas antara lain : 

a. Mengaliri kayu 

b. Mengangkut hasil jelutung 

c. Mengangkut Gemor 

d. Mengangkut Rotan 

e. Mengangkut Gaharu 

f. Mencari ikan 

g. lainnya yang diindikasikan melakukan aktivitas ekonomi 

b. Negatif 

 

 Aktivitas pembuatan dan pemanfaatan kanal/parit secara secara langsung tidak 

memberikan pengaruh negative terhadap nilai ekonomi masyarakat, namun secara tidak 

langsung akan memberikan pengaruh yang sangat besar dan laur biasa terhadap faktor 

lainnya. Kecendrungan yang terjadi faktor tidak langsung ini sering terabaikan. 

Beberapa faktor yang secara tidak langsung yang memberikan pengaruh terhadap nilai 

ekonomi signiifican antara lain : 

1. Tingkat pengrusakan (degradasi) potensi hutan yang sangat cepat, akibatnya nilai  

     ekonomi hutan hanya dinikmati oleh satu atau beberapa generasi saja 

2. Tujuan pembuatan kanal yang digunakan semata-mata mengambil kayu, berdampak  

     pada rusak atau hilangnya jenis-jenis hayati lainnya yang banyak dimanfaatkan oleh  

     masyarakat lokal seperti penebangan jelutung, gemor atau lainnya 

3. Pembuatan kanal mengakibatkan laju penurunan/pengeringan air pada lahan gambut  

    Sebangau pada musim kemarau sangat cepat, berakibat pada terhambatnya arus  

     transportasi , tingginya resiko terjadi kebakaran. 

4. Rusaknya sistem ekologis, yang memiliki nilai scientis bagi perkembangan ilmu 

    pengetahuan dan penellitian. 

 

 Gambaran tentang beberapa kanal yang dikaji keadaan bio-fisik dan sosialnya 

oleh tim peneliti WWF Kalimantan Tengah diuraikan secara singkat pada tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Kondisi sebagian kecil parit (kanal) di kawasan TNS serta penggunaannya 

 

No LOKASI 

KANAL 

PEMILI

K 

UKURAN TAHUN 

BUAT 

PENGGUN

AN AWAL 

PENGGUNAAN 

SEKARANG 
1 SSI PT.SSI P=20 km 

L=4-9 m 

D=1,7-2,5 m 

1998- 

1999 

Angkut kayu Angkut kayu 

2 S.Bangah Sami P=5 km 

L=1,5 m 

D=0,7-1 m 

1999 Angkut kayu, 

jelutung, 

gemor 

Tidak digunakan lagi 

krn sudah ada tabat 

di kanal 

3 S.Rasau Cakun P=11 km 

L=1,5 m 

D=0,8-1 m 

1997 Angkut kayu, 

gemor 

Angkut kayu 

(logging) 

4 S.Koran Hamli P=7 km 

L=1,5 m 

D=0,5-1 m 

1997 Angkut kayu, 

jelutung, 

gemor 

Angkut kayu 

(logging) 

5 S.akah- M 

bulan 

Gani P= 26 km 

 

 

1998 Angkut kayu, 

jelutung 

Logging 

6 S.Bulan Kamto P= 19 km 

 

1997 Angkut kayu, 

gemor 

Logging 

Sumber. Tim Peneliti WWF, 2004b. 
3
 

 

 Dari hasil penelitian dan kajian tim peneliti WWF tentang kanal, maka dilakukan 

uji coba langsung di beberapa kanal-kanal yang ada seperti di kanal SSI dan kanal Sami. 

Perlu diketahui bahwa kanal-kanal dalam kawasan ekosistem hutan rawa gambut TNS 

jumlahnya sanat banyak. 

 WWF-Indonesia Sebangau Project berupaya melindungi kawasan hutan rawa 

gambut Sebangau dari kerusakan yang semakin parah. Salah satu upaya tersebut adalah 

melakukan kegiatan uji coba penutupan/penabatan kanal/parit. Adanya upaya 

penyekatan ini diharapkan dapat mempertahankan tinggi muka air tanah dan retensi air 

di sekitar hutan dan lahan gambut, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya bahaya 

kebakaran di musim kemarau dan memudahkan upaya rehabilitasi kawasan yang 

terdegradasi baik secara alami maupun buatan. Kegiatan penutupan/penabatan parit 

merupakan salah satu alternatif untuk mengembalikan keadaan lingkungan biofisik 

secara bertahap, termasuk didalamnya keaneragaman hayati disekitar parit. Lebih lanjut, 

hasil uji coba ini juga dapat membawa dampak positif terhadap parit di sekitarnya. 

                                                 
3
 Pembuatan kanal itu memang ada motivasi keuntungan ekonomi, sebab pemilik kanal akan mendapat 

kompensasi uang jika kanalnya dimanfaatkan oleh penebang kayu, pembawa getah jelutung dan 

pengumpul gemor. Membawa kayu campuran melalui kanal dikenakan biaya Rp 5000-Rp 7000/m3; 

membawa kayu bernilai tinggi dikenakan biaya Rp 15000-Rp25000; membawa getah jelutung Rp 10000-

Rp 30000 /ton; dan membawa gemor membayar Rp 5000-Rp10000/ton (Tim peneliti WWF, 2004b) 
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Namun demikian, sebelum uji coba dilakukan, terlebih dahulu penelitian biofisik 

melalui kajian identifikasi dan inventarisasi aspek hidrologi, tanah, tutupan 

lahan/vegetasi, kualitas air dan sosial ekonomi. Berdasar data empirik hasil pengukuran 

di lapangan, ditambah dengan keinginan kuat dari pemilik parit, maka diperoleh 

kesepakatan untuk menutup/menabat parit. Dalam hal ini menutup/menabatan bukan 

berarti seluruh parit atau saluran ditutup secara permanen. Uji coba penabatan berlokasi 

di Parit Sami I dan II hulu Sungai Bangah ini dengan menutup sebagian fragmen kanal 

atau parit yang ada. Untuk menghindari presepsi atau pemahaman yang salah oleh 

masyarakat pemilik dan pengguna parit, maka telah dibuatkan rancangan (konstruksi) 

parit yang disesuaikan dengan kondisi dan peruntukan parit (Tim Peneliti WWF, 2004a) 

 Penyekatan kanal/parit adalah menutup atau menabat kanal pada beberapa 

fragmen (hulu, antara hulu-hilir dan hilir) parit/kanal. Penyekatan ini ada beberapa jenis 

dan tipe tabat tertentu. Adapun tujuan penyekatan kanal adalah sebagai berikut: 

 

1. Tujuan jangka pendek : 

Mengurangi laju aliran air dan menaikan permukaan air serta mencegah terjadinya 

penurunan permukaan tanah pada lahan gambut, sehingga diharapkan tidak terjadi 

kekeringan pada musim kemarau yang akan mengakibatkan terjadinya kebakaran. 

 

2. Tujuan jangka panjang : 

Terciptanya kondisi dan lingkungan lahan dan hutan rawa gambut yang dapat menjamin 

kelangsungan hidup keanekaragaman hayati yang ada disekitarnya. Memperbaiki siklus 

hidrologi sehingga mengurangi resiko banjir pada musim hujan. 

 

3. Tujuan sosial ekonomi 

Penabatan akan menghasilkan satuan volume air pada musim kemarau sehingga parit-

parit yang akan ditabat juga diharapkan akan menjadi kolam ikan (beje) alami, dan pada 

musim hujan akan berfungsi sebagai perangkap ikan. 

 

 Lokasi uji coba penabatan di Parit Sami yang terdapat di sekitar hulu sungai 

Bangah, pada posisi geografis 020 40’ 57.5’’ LS dan 1130 58’ 29.9’’ BT (Gambar 1). 

Penutupan lahan berupa belukar rawa yang telah mengalami kerusakan lahan (terbakar) 
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terutama berada kanan dan kiri parit, jenis kayu yang tersisa antara lain adalah (Shorea 

belangeran (Korth). Burk), Tumih (Combretocarpus rotundatus (Miq.) Danser), 

Mentibu (Dactylocladus stenostahys Olive), Meranti (Shorea spp.) dan Bintangur 

(Callophylum hosei Ridley). Spesies penyusun komunitas tersebut sangat jarang dan 

memiliki diameter rerata 25 cm. Parit tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh 

pemiliknya, karena hasil kayu di wilayah ini sudah banyak berkurang. Karakteristik 

tanah berupa gambut dengan kedalaman 1,5 – 2,0 meter, pH tanah 3.0 dan pH air 4.0. 

Kualitas kesuburan tanah/lahan sangat rendah, sehingga tidak sesuai untuk 

pengembangan pertanian. Kemungkinan yang paling baik lahan ini untuk 

dikonservasi/rehabilitasi dengan tanaman lokal. 

 

 

 
 

Parit Sami I dengan panjang 5 Km pada musim hujan (Foto 2) , di bagian hilir parit 

mempunyai lebar saluran 1,5 m, dan kedalaman air 0,8 m diatas permukaan tanah. 

Kecepatan arus 0 m/dt dan debit 0 m3/dt. Sedangkan di Parit sami II sepanjang 4 km 

mempunyai lebar 2,08 m, kedalaman air 0,90 m diatas permukaan tanah dengan 

kecepatan arus 0,08 m/dt dan debit 0,10 m3/dt. Namun pada musim kemarau (Foto 3), 

keadaan air di saluran sama sekali kering dan tidak ada aliran, apalagi di hamparan 
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lahannya bahkan lebih kering. Pembuatan parit dilakukan pada tahun 1998/1999 untuk 

pengambilan kayu utama seperti jelutung dan gembor. 

 

 

 

 

 Kegiatan pelaksanaan uji coba penabatan dilakukan melalui beberapa tahapan 

pekerjaaan, yakni : (a) sosialisasi, (b) perencanaan tipe/jenis konstruksi, (c) persiapan 

bahan dan alat (d) waktu dan tenaga kerja (e). tahapan pekerjaan. Masing-masing 

tahapan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

(a) Sosialisasi 

Kegiatan sosilisasi agar masyarakat di sekitar parit/saluran, termasuk penguasa parit, 

memahami tujuan dan manfaat kegiatan penutupan kanal. Dalam sosilisasi ini telah 

dijelaskan tipe konstruksi, tahapan kegiatan dan mekanisme penutupan kanal/saluran. 

 

(b) Tipe/Jenis konstruksi 

Penutupan/penabatan pada lokasi digunakan konstruksi sekat papan (plank dam) yang 

dikombinasikan dengan sekat isi (composite dam) yaitu terdiri dari dua buah sekat 

papan kayu belangiran. Pada kedua sisi bagian depan sekat papan ini dilapisi lembaran 

plastik. Setelah itu, bagian tengah diisi dengan tanah campuran mineral dan gambut 

yang dimasukan dalam karung. Pemasangan sekat yang tepat dan cermat dapat menahan 

aliran air di parit/ saluran yang cukup besar. Sekat yang dibuat memiliki dimensi lebar 

1,6 m, tinggi 1 m dan panjang 1,5 m. Pada Parit Sami I telah dibuat 2 tabat yaitu di 
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bagian hilir parit (100 m dari muara parit) dan tabat kedua sejauh pada jarak kurang 

lebih 130 m dari tabat pertama. Pemasangan sekat jenis ini dapat dilaksanakan oleh 

tenaga kerja biasa dan tidak memerlukan keahlian khusus. Foto 4 merupakan hasil 

konstruksi tabat Sami dengan teknoilogi sederhana yang dapat dikerjakan oleh tenaga 

masyarakat umum. 

 

 

 

 
 

Foto 4. Konstruksi tabat Sami dalam alur parit (kanal) 

 

(c) Persiapan bahan dan alat 

 

 Bahan-bahan yang diperlukan dalam konstruksi sekat papan disesuaikan dengan 

kondisi alam dan ukuran parit yang akan ditutup. Bahan dan alat disiapkan sedapat 

mungkin dilengkapi sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan . Bahan dan alat yang 

susah atau tidak ada di lapangan terlebih dahulu disiapkan atau dibeli di toko bangunan. 

Bahan-bahan yang bisa diadakan di lapangan sebaiknya dikumpulkan atau disiapkan 

sebelum pekerjaan dilaksanakan. Hal ini untuk memudahkan pengankutan dan 

mempercepat pekerjaan. Bahan dan peralatan terdiri dari: 

1. Papan ukuran panjang 1 – 1,5 m lebar 20 cm dan ketebalan 3 cm 
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2. Kayu/pohon belangiran ukuran dimameter < 15 cm dan panjang 2 m 

3. Paku, parang, geraji, palu, meteran, cangkul 

4. Tambang plastik, karpet plastik. 

5. Gambut dan/atau tanah liat atau pasir yang sudah dimasukan dalam karung. 

 

(d) Waktu pekerjaan dan tenaga kerja 

 

 Kegiatan penutupan parit telah dilakukan pada musim kemarau, tanggal 27 s/d 

30 Agustus 2004. Pada musim ini, kondisi air pada parit tidak ada sama sekali, sehingga 

memudahkan perlaksanaan pekerjaan penabatan. Akan tetapi, karena jalu transportasi 

hanya menggunakan jalur sungai, akses menuju lokasi parit hanya dapat ditempuh 

dengan perahu kecil. Pertimbangan lain adanya musim panen ikan dan masyarakat 

pencari kayu pada waktu tertentu akan menganggu karena sulit dan mahalnya upah 

tenaga kerja. Untuk pembuatan tabat di Parit Sami memerlukan waktu kurang lebih 

sekitar 4 hari, masing masing lokasi membutuhkan 2 hari kerja. Pada hari pertama, 

kegiatan terdiri dari pengadaan bahan, peralatan, penyiapan tenaga kerja dan logistik. 

Hari kedua pelaksanaan pekerjaan penabatan. Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 

10 orang. dengan rincian pekerjaan yaitu 2 orang menyiapkan dan membersihkan lokasi 

tabat, 2 orang mencari mengangkut kayu dan 6 orang menyiapkan tanah untuk 

dimasukkan dalam karung plastik, mengangkut dan menyusun dalam tabat. 

 

(e) Tahapan pekerjaan 

 

Pelaksanaan pekerjaan uji coba terdiri dari pembersihan lokasi di sekitar yang akan 

ditabat, pemasangan tiang-tiang pancang sebagai pondasi dasar, pemasangan papan 

sekat bagian depan dan belakang yang kemudian dilapisi lembar terpal plastik. Antara 

kedua sekat papan dimasukan campuran tanah dalam karung plastik yang disusun 

dengan rapi, supaya tidak terdapat rongga-rongga kosong. Kemudian diatas karung 

ditimbun dengan tanah. Hal ini diupayakan supaya diatas tanah tersebut, tumbuh benih-

benih tumbuhan. 

 Pekerjaan pembuatan tabat pada parit-parit di sekitar TNS tidak hanya di parit 

Sami I dan II saja, tetapi juga dibuat di paritlainnya seperti di parit SSI. Parit SSI ini 
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ukurannya lebih lebar, dan konstruksinya bebeda dengan parit Sami. Sebagai hasil dari 

konstruksi tabat di parit SSI dapat dilihat pada foto 5 di bawah. 

 

 

 
 

Foto 5. Konstruksi akhir dari tabat di kanal eks PT.SSI 

 

 

2.6.2. Demplot sosial ekonomi 

 

 Mempersiapkan para pihak terutama masyarakat agar dapat mengakses dan 

berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kawasan pelestarian alam seperti Taman 

nasional, baik di kawasan penyangga maupun di kawasan pemanfaatan, sangat 

diperlukan. Hal ini untuk menjawab keinginan semua pihak agar Taman Nasional 

dikembangkan atas dasar menyesuaikan dan mempertimbangkan kepentingan indikator 

lokal (sosial, ekonomi, budaya dan fisik kawasan). Inilah cita-cita yang terus di dorong 

oleh semua pihak yang terkait dengan pengembangan kawasan pelestarian alam TNS di 

Kalimantan Tengah. Pelatihan pengembangan perikanan dan introduksi tanaman “lidah 

buaya” (Aloe vera) merupakan upaya-upaya yang disiapkan untuk pengembangan 

prilaku baru sosial ekonomi masyarakat. Upaya ini baru berupa demplot dan belum di 

“scale up” kepada seluruh warga desa. Kegiatan demplot tanaman lidah buaya baru 

dilaksanakan di Kecamatan Sebangau Kuala, khususnya di desa. 
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 Pelaksanaan promosi tanaman lidah buaya (Aloe vera) diilhami oleh 

keberhasilan pengembangan tanaman budi daya di Pontianak Kalimantan Barat. 

Demplot penanaman Aloe vera ini dilaksanakan di desa Paduran Kecamatan Sebangau 

Kuala Kabupaten Pulang Pisau, sebagai hasil kerja sama antara WWF Indonesia 

Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Bapeda Provinsi 

Kalimantan Tengah. Program ini dimulai pada burat Maret 2004.  Sebelum demplot 

dilaksanakan terlebih dahulu perwakilan dari pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 

melakukan studi banding ke Kabupaten Pontianak pada Oktober 2003. Dari studi 

banding tersebut maka dibuatlah demplot dengan  cara mengembangkan Aloe vera 

sebanyak 6000 bibit pada 7 lokasi sebagai demplot yaitu di SP-1, SP-2 Desa Sebangau 

Permai; SP-3 Desa Mekar Jaya; SP-4 dan SP-5 Desa Sebangau Mulya; Desa Paduran 2 

dan Desa Paduran 3. Masing-masing demplot mengembangkan l ebih kurang 800 

anakan Aloe vera yang ditanam pada lahan  usahatani seluas 0,75 ha. Maksud demplot 

adalah untuk mengetahui pertumbuhan lidah buaya di daerah gambut sekitar TNS. 

 

   
Foto 6. Demplot penanaman bibit Aloe vera di Paduran oleh Asisten Sekda II 

        Kabupaten Pulang Pisau 
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Foto 7. Bibit Aloe vera yang didatangkan dari Pontianak 

  

Hasil demplot lidah buaya di Paduran dan sekitarnya menunjukkan 

perkembangan pertumbuhan yang menggembirakan dan dinyatakan berhasil dari aspek 

budidaynya. Saat ini masyarakat sudah mulai dapat menerima tananman lidah buaya ini, 

tetapi pertanyaan masyarakat adalah mengapa tanaman ini dikembangkan skala industri 

rumah tangga, sampai setiap rumah memiliki tanaman lidah buaya? Banyak khasiat 

untuk kesehatan yang dapat dikembangkan dari lidah buaya ini. Pemanfaatan lidah 

buaya oleh kelompok masyarakat di Paduran telah dibuat semacam bahan minuman 

kering (berupa teh) dan akan segera dikembangkan untuk industri minuman segar. 

Penjajakan ke arah pengembangan industri minuman “nata de Aloe” perlu dirintis oleh 

pemerintah daerah, pengelola TNS serta WWF Kalimantan Tengah. Sekarang ini pihak 

WWF sedang menjajaki kemungkinan mengembangkan industri  “nata de Aloe”  dengan 

ahli makanan dari Universitas Indonesia yang berpengalaman mengembangkan industri 

nata de Aloe ini. Tantangan awal sudah menghadang pihak WWF, sebab masyarakat 

berharap industri lidah buaya ini dapat menjadi alternatif ekonomi rakyat yang tepat dan 

ramah lingkungan. 

 Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar TNS perlu mendapat 

perhatian serius dari semua pihak yang berkepentingan. WWF Kalimantan pada tanggal 

2-3 Mei 2005 telah melaksanakan pelatihan tentang Budidaya Perikanan di Desa Baun 

Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. Pelatihan ini merupakan kerjasama 

antara WWF Indonesia di Kalimantan Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan 
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Kabupaten Katingan. Tema pelatihan ini adalah “ pelatihan dan temu usaha budidaya 

perikanan serta Prospek Usaha Bagi Pembudidayaan Ikan dan Nelayan Kabupaten 

Katingan. 

 Tujuan Pelatihan ini adalah: mencetak kader-kader yang memiliki pengetahuan 

dasar tentang sistem budidaya perikanan dan pemeliharaannya. Maksud pelatihan adalah 

untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang mandiri dari masyarakat dalam 

mengembangkan sektor perikanan. Pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan kelompok tani 

dan nelayan, perwakilan desa yang bergerak di sektor perikanan. Peserta berasal dari 

desa Baun Bango, Luwuk Kanan, Tewang, Tumbang Panggo, Luwuk Kiri, Kasongan 

Baru, Pendahara, Asem Kumbang, Kasongan Seberang, Kasongan lama, Telaga, 

Tumbang Runen, Tewang Tampang, BKSDA 

 Kabupaten Katingan memiliki DAS Katingan dengan panjang sekitar 650 km 

dan luas perairan 1.704.400 ha. Selain itu terdapat juga 54 buah sungai besar, danau 

besar dan kecil 46 buah dan kawasan rawa yang terpencar di 56 lokasi. Di perairan 

tersebut mengandung potensi perikanan yang sangat baik, yang selama ini sudah 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber protein dan pendapatan rumah tangga. 

Produksi ikan dari perairan umum (sungai, danau dan rawa) pada tahun 2004 sebanyak 

96.004 ton  dan hasil ikan dari kegiatan budidaya keramba mencapai 85.008 ton 

pertahun. Sesungguhnya potensi ini masih dapat ditingkatkan manakala kegiatan 

penambangan emas tanpa izin (PETI) di sungai-sungai dapat dihentikan. Sebab PETI 

tersebut mencemarkan perairan sehingga ikan-ikan kecil mengalami keracunan dan mati. 

Akibatnya produksi ikan  menjadi menurun pada 4 tahun terakhir ini. Dengan demikian 

potensi besar yang masih dapat ditingkatkan secara signifikan adalah produksi ikan dari 

hasil budidaya. Cara budidaya lebih dapat menjamin hasil ikan setiap waktu. 

 Perkembangan kegiatan perikanan di Kabupaten Katingan di sajikan dalam tabel 

2.4. di bawah ini. 

Tabel 2.4. Perkembangan kegiatan budidaya dan penangkapan ikan di periairan umum  

           Kabupaten Katingan tahun 2004 

 

No 

 

Nama Kecamatan 

Kegiatan Budidaya Penangkapan di perairan 

Keramba  

(unit) 

Kolam 

(unit) 

Perahu tanpa 

motor (unit) 

Perahu ber 

motor (unit) 
1 Kamipang 498 - 1.135 125 

2 Tasik Payawan 145 - 684 1.009 

3 Katingan Hilir 689 17 41 27 
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4 Tewang Sangalang 

Garing 

45 4 7 14 

5 Pulau Malan 19 - - 17 

6 Katingan Tengah 45 - 25 46 

7 Sanaman Mantikel 43 - 97 265 

8 Marikit 5 - - - 

9 Katingan Tengah 64 - - - 

10 Katingan Hulu 5 - - - 

11 Mendawai 25 - - - 

 Jumlah 1.529 21 1.989 1.503 

Sumber. Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan 2005. Makalah    

  disampaikan dalam Pelatihan dan temu usaha di Desa Baun Bango Kamipang. 

 

 Fasilitas sarana dan prasarana ekonomi perikanan umum dan budidaya tersebut 

tentu saja masih berpeluang besar ditingkatkan oleh pemerintah daerah, masyarakat, 

pihak pengusaha swasta, dan pihak pengelola TNS. Apabila usaha perikanan ini mampu 

membangun ekonomi rakyat, maka secara bertahap masyarakat akan melepaskan 

ketergantungan mereka kepada usaha ekonomi kayu yang berasal dari TNS. 

 

2.6.3. Forum masyarakat dan penguatan kelembagaan 

 

 Masyarakat merupakan salah satu stakeholder (pemangku kepentingan) dalam 

pengelolaan Taman Nasional Sebangau, oleh sebab itu masyarakat perlu memiliki 

representasinya dalam bentuk kelembagaan. Mulai Mei hingga Juli 2005 WWF telah 

memfasilitasi pembentukan Forum Masyarakat Taman Nasional Sebangau di 5 

(lima) kecamatan yang termasuk di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau yaitu 

Kecamatan Sebangau Kuala, Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, dan Tasik 

Payawan . 

 Inisisasi pembentukan forum masyarakat (Formas) ini merupakan suatu proses 

yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan, kabupaten dan  diakhiri di 

tingkat propinsi. Diharapkan dengan terbentuknya formas ini, masyarakat dapat 

sungguh-sungguh keberadaannya “terwakili”. Pemilihan pengurus formas sepenuhnya 

ditentukan oleh masyarakat tingkat kecamatan dan WWF hanya menfasilitasi proses 

pembentukan formas. Susunan pengurus formas setiap kecamatan diisi oleh perwakilan 

desa-desa yang terkait dengan kawasan TNS. Beberapa hal yang menjadi harapan dari 

forms secara umum adalah (Tim Sosio ekonomi WWF, 2005): 



38 

 

(1) Formas yang dibentuk tidak hanya berhenti sampai pada pembentukan saja, 

tetapi formas ini harus di bina dan di latih sehingga menjadi sebuah organisasi/ 

wadah yang berungsi untuk banyak hal. Oleh karena itu peran WWF Indonesia 

sebagai penggagas ide pembentukan forum harus lebih nyata lagi; 

(2) Pembentukan formas ini bukan hanya sebuah upaya dari WWF Indonesia untuk 

sebuah program, tetapi sungguh-sungguh merupakan sebuah keinginan untuk 

melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan dan perencanaan TNS dalam 

kaitannya dengan mencarikan alternatif usaha ekonomi rakyat sekitar TNS. 

(3) Untuk mendukung kinerja formas, maka pengurus harus dibekali dengan 

pengetahuan yang memadai untuk pembelajaran di lokasi Taman Nasional 

lainnya (perlu studi banding pengurus formas), yang sudah menjalankan 

pengelolaan Taman Nasional kolaborasi. 

  

 Formas di masing-masing kecamatan ini sangat strategis untuk terus di dorong 

eksistensinya, tinggal saja apakah harapan-harapan dari formas tersebut dapat juga 

didukung secara nyata oleh WWF atau oleh pengelola TNS. Dari harapan-harapa di atas 

dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan formas dalam arti luas sangat 

diharapkan oleh formas tersebut. 

 

2.7. Politik lokal :Kesepakatan dan ketidaksepakatan  

 

 Dinamika politik lokal sangat mempengaruhi eksistensi TNS di Kalimantan 

Tengah. Dari aspek dukungan politik dan kebijakan sebelum kawasan Sebangau 

ditunjuk sebagai kawasan TNS tahun 2004, dukungan Pemerintah Propinsi, lembaga 

politik tingkat propinsi cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai surat dukungan 

dari pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten Katingan, Pulang Pisau. Dukungan tertulis 

tidak pernah datang dari Pemerintah Kota Palangkaraya. Setelah kawasan Sebangau 

ditunjuk menjadi TNS tahun 2004, maka tanggung jawab pengelolaan TNS ada pada 

kantor BKSDA propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Sampai dengan akhir 

2005 tidak ada bentuk kegiatan nyata yang dilakukan oleh pihak BKSDA di Kalimantan 

Tengah tentang kejelasan TNS tersebut. Situasi vakum seperti ini dapat saja berkembang 

ke arah “perbedaan tafsir” atas TNS tersebut dari pihak Pemerintah Daerah. 
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 Ketidakjelasan kegiatan tindak lanjut di kawasan TNS oleh Departemen 

Kehutanan, dan tidak dikomunikasikannya status dan kegiatan TNS kepada publik 

secara terbuka, telah  menimbulkan ragam rafsir yang merugikan semua pihak. Batas 

kawasan TNS yang tidak jelas telah menimbulkan keresahan di daerah. Demikian pula 

halnya dengan manfaat keberadaan satu wilayah yang mendukung eksistensi kawasan 

konservasi belum dirasakan oleh pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah, 

Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Pulang Pisau. 

 Ambilah satu contoh tentang perubahan politik pembangunan di daerah yang 

terkait dengan eksistensi kawasan TNS. Di penghujung tahun 2005 semua pihak di 

Kalimantan Tengah, khususnya di Propinsi dan Kabupaten Katingan, dikejutkan oleh 

adanya pemberitaan bahwa akan di bangun jalan dari Kecamatan Mendawai Kabupaten 

Katingan menuju kota Palangkaraya melalui kawasan “bukit kaki”. Berdasarkan 

informasi dari presentasi Bupati Katingan di pendopo Bapeda kalimantan Tengah pada 

akhir desember 2005, panjang jalan tersebut sekitar 98 km, Jalan ini dibangun sesuai 

dengan VISI Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin mengentaskan warga masyarakat 

yang masih miskin dengan cara membuka “isolasi wilayah”, sehingga geliat ekonomi 

rakyat berjalan dengan sangat baik dan sehat. Jalan ini dibuat membelah bagian tengah 

kawasan TNS. Jalan ini dibuat dengan maksud membuka jalan darat yang 

menghubungkan kawasan pantai “Jeruju” --- yang direncanakan akan dibangun 

pelabuhan laut taraf internasional, dengan kota Palangkaraya.  Berdasarkan informasi 

yang diperoleh diketahui bahwa pembukaan badan jalan sepanjang 20 km sudah 

dilaksanakan dari Mendawai ke bukit kaki, tanpa ada persetujuan izin dari Menteri 

Kehutanan. 

 Persoalan jalan membelah kawasan yang ditunjuk sebagai TNS ini kajian 

kelayakannya sudah dibuatkan oleh konsultan dengan biaya APBD Kabupaten Katingan. 

Respon masyarakat dan tokoh politik ada 2 hal tentang eksistensi TNS yaitu: pertama, 

ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pembuatan jalan membelah kawasan 

konservasi TNS, karena contoh bertahun-tahun jembatan di Tubang Nusa tidak selesai 

karena berhadapan dengan tingkat kelabilan lahan-lahan gambut. Ketebalan gambut di 

TNS berkisar antara 3-16 m. Kedua, ada kelompok masyarakat yang setuju dengan 

pembuatan jalan tersebut karena jalan akan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi 
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masyarakat, ekonomi daerah, dan justru memudahkan pengawasan  kawasan TNS. Jalan 

juga sangat berguna bagi pembukaan akses untuk membangun sarana eko wisata di 

dalam TNS. 

 Inti dari persoalan politik tingkat lokal Kalimantan Tengah dan tingkat 

Kabupaten Katingan adalah, sampai seberapa jauh ada jaminan dari pengelola TNS 

bahwa semua program dan kegiatan TNS juga berada dalam satu aras yang sama dengan 

kepentingan politik daerah. Jika kepentingan daerah tidak terakomodasi dalam ragam 

program TNS, maka eksistensi TNS tidak akan mendapat dukungan politik yang 

signifikan di daerah. Pendekatan kolaborasi yang menjadi “ruh” dari pengelolaan 

kawasan TNS masih ditunggu banyak pihak di Kalimantan Tengah kiprahnya. Apapun 

model pengelolaan TNS, pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten Katingan dan 

Pulang Pisau menghendaki adanya peran Pemerintah daerah dan masyarakat yang 

siginifikan dalam menetapkan kebijakan dan arah pengelolaan TNS. 
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BAB III 

 

MASALAH TAMAN NASIONAL SEBANGAU 

 

 

 

 

 

 

3.1. Interaksi dan masalah usaha ekonomi masyarakat  

 

 Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan TNS ditandai dengan pola-pola 

pemanfaatan potensi yang ada dalam kawasan hutan oleh warga masyarakat yang ada di 

sekitar kawasan TNS. Sejak kawasan sebangau dieksploitasi oleh perusahaan hutan 

(HPH), pola interaksi masyarakat ditandai oleh 2 model pemanfaatan yaitu: (1) 

pemanfaatan hasil hutan berupa kayu-kayu komersial; dan (2) pemanfaatan hasil hutan 

bukan kayu seperti penangkapan ikan di sungai dan danau yang ada dalam kawasan 

hutan, pengumpulan rotan, pengumpulan gaharu, pengumpulan gemor. 

 Pemanfaatan kayu merupakan sumber ekonomi yang “instan” dari sebagian besar 

masyarakat sekitar kawasan sebangau. Penebangan kayu tersebut tidak dilakukan 

dengan cara yang sesuai dengan aturan, tidak memiliki izin dari pemerintah dan pasti 

tidak ada upaya-upaya untuk melakukan rehabilitasi atas surberdaya hutan yang sudah 

ditebang. Pemasaran kayu tersebut lebih sederhana karena sudah ada pedagang 

penampung tingkat desa. Permodalan diperoleh dari para pedagang yang biasanya 

menjadi “pemodal” bagi para penebang kayu-kayu komersial tersebut. Nilai tambah 

ekonomi kayu biasanya dinikmati oleh para pemodal tersebut. Sementara itu masyarakat 

memperoleh predikat sebagai penebang kayu haram (illegal logging), yang 

sesungguhnya hanya mencari penghasilan dari apa yang mereka mampu lakukan sesuai 

dengan peluang usaha dan kemampuan sumberdaya manusia. Bagi upaya-upaya menuju 

pengelolaan kawasan TNS, tindakan penebangan kayu-kayu komersial tersebut tentu 

saja merupakan masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya. 

 Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kawasan TNS sejak 

sebelum ada HPH juga sudah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

masyarakat yang tinggal sekitar kawasan sebangau. Selama ini masyarakat biasa 

mengumpulkan rotan, gemor, dan menangkap ikan dari kawasan sebangau. 
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Penangkapan ikan dilakukan oleh masyarakat di sungai-sungai dan danau-danau kecil 

yang berada di dalam kawasan TNS. Demikian pula halnya masyarakat mengumpulkan 

rotan, mengambil gemor (kulit pohon) dan getah jelutung dari kawasan sebangau. 

Kegelisahan masyarakat saat ini adalah apakah mereka masih tetap diperbolehkan 

memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, gemor, getah jelutung, dan 

menangkap ikan, setelah kawasan sebangau ditetapkan sebagai kawasan pelestarian 

alam dengan bentuk kelola TNS. Kegelisahan inilah yang menjadi masalah mendasar 

bagi masyarakat sekitar TNS. Dengan demikian hal yang menjadi serius adalah segera 

pihak pemerintah memperjelas tata batas kawasan TNS dan mintakan persetujuan dari 

warga masyarakat di desa-desa yang langsung berbatasan dengan kawasan TNS. 

 Usaha ekonomi masyarakat lainnya yang terkait dengan perairan umum dan TNS 

juga memiliki masalah karena letak geofrafis, kurangnya infrastruktur dan fasilitas, 

prosesing pasca panen, dan lemahnya jaringan pemasaran produksi. Masalah yang 

dirasakan oleh pelaku usaha di sekitar TSN umumnya menyangkut masalah pemasaran  

hasil usaha. Seperti harga rotan yang tidak stabil, harga ikan yang sering jatuh pada saat musim 

ramai. Masalah lainnya adalah menyangkut kondisi alam, yaitu seringnya banjir, serangan hama, 

pengolahan pasca panen dan teknis lainnya. Secara rinci masalah-masalah tersebut diuraikan 

pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Berbagai masalah yang dirasakan oleh pelaku usaha yang berada di sekitar kawasan 

  TNS 

 

No. Jenis Usaha  Kendala dan keluhan pelaku usaha (prioritas) 

1. KECAMATAN SEBANGAU KUALA 

a. Pertanian Padi/ 

Palawija 

1. Serangan hama dan penyakit antara lain tikus, walangsangit, kera 

2. Keasaman tanah 

3. Pengadaan saprodi dan saprotan berupa pupuk danbibit unggul 

4. Keadaan alam berupa banjir, yang selalu datang setiap tahun 

5. Terbatasnya saluran pemasaran hasil pertanian palawija 

6. Tidak adanya bantuan pemerintah untuk membantu menungkatkan 

taraf hidup petani 

b. Perikanan Tangkap Air 

Tawar 

1. Terbatasnya alat dan teknologi alat tangkap 

2. Jarak menangkap ikan sudah jauh, sehingga banyak biaya untuk bahan 

bakar 

3. Terbatasnya pemasaran ikan terutama saat musim ramai 

4. Pada musim ramai harga ikan sangat rendah 

5. Masih adanya  pemakaian alat strum untuk menangkap ikan  
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No. Jenis Usaha  Kendala dan keluhan pelaku usaha (prioritas) 

c. Kulit Gemor 1. Semakin sulitnya mencari kulit gemor dan jaraknya cukup jauh 

2. Pohon gemor yang tersisa hanya yang kecil-kecil sehingga kulitnya 

tipis-produktivitas rendah 

3. Mengambil kulit gemor dengan menebang pohonnya, sehingga tidak 

ada pohon gemor yang besar 

2. KECAMATAN KATINGAN KUALA 

a. Pertanian Padi/ 

Palawija 

1. Serangan hama dan penyakit antara lain tikus, walangsangit, ulat, 

belalang, penggerek 

2. Keasaman tanah, terutama pada saat musim penghujan 

3. Kurangnya modal untuk usaha tani, berupa modal untuk pengolahan 

lahan (sewa traktor), pengadaan pupuk dan peptisida 

4. Keadaan alam berupa banjir, yang selalu datang setiap tahun 

b. Perikanan Tangkap dan 

Budidaya Laut 

1. Keterbatasan cara dan teknologi alat tangkap 

2. Kurangnya modal untuk pengembangan usaha penangkapan ikan 

3. Sangat tergantung pada cuaca dan musim angin 

4. Jarak penangkapan yang semakin jauh   

3. KECAMATAN MENDAWAI 

a. Pertanian Padi/ 

Palawija 

1. Keadaan alam berupa banjir, yang selalu datang setiap tahun 

2. Serangan hama dan penyakit antara lain tikus, walangsangit, ulat, babi 

hutan, belalang 

3. Keterbatasan teknologi untuk pengolahan lahan 

4. Tidak ada penyuluhan dan bantuan pemerintah 

5. Benih seadanya (tidak ada bibit unggul) 

6. Keterbatasan saprodi dan saprotan 

7. Sulitnya pemasaran dan murahnya harga tanaman palawija   

b. Perikanan Tangkap Air 

Tawar 

1. Keterbatasan teknologi penangkapan  

2. Kurangnya peralatan alat tangkap  

3. Harga ikan yang murah dan kurang stabil 

4. Ancaman strum 

5. Kurangnya perhatian dan bantuan pemerintah  

c.  Kebun Rotan 1. Keterbatasan peralatan untuk pengolahan lahan dan pemanenan 

2. Harga jual yang relatif murah 

4. KECAMATAN KAMIPANG 

a. Pertanian Padi/ 

Palawija 

1. Keadaan alam berupa banjir, yang sulit ditebak kapan datangnya 

2. Serangan hama dan penyakit antara lain tikus, walangsangit, ulat, babi 

hutan, kera 

3. Keterbatasan teknologi untuk pengolahan lahan 

4. Sulitnya transportasi dan pemasaran hasil tanaman palawija  

5. Kurangnya modal untuk membeli saprodi dan saprotan  

b. Perikanan Tangkap  Air 

Tawar 

1. Kurangnya alat tangkap (kurangnya modal) 

2. Alat tangkap sering dirusak binatang seperti berang-berang dan kera 

3. Ancaman strum, terutama dari pendatang 

4. Kalau musim banjir sulit mendapatkan ikan 

5. Jarak ke tempat penangkapan yang semakin jauh 
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No. Jenis Usaha  Kendala dan keluhan pelaku usaha (prioritas) 

6. Harga kurang stabil dan murah 

7. Pada musim kemarau, sulit pemasaran karena sulitnya transportasi 

8. Kurangnya perhatian dan bantuan pemerintah 

c. Perikanan Budidaya 1. Kurangnya modal untuk membeli pakan ikan 

2. Harga ikan tauman yang kurang stabil 

d. Kebun Rotan 1. Harga yang kurang stabil dan kurang memuaskan (murah) 

2. Produksi tidak tentu dan kalau diperlukan saja 

5. KECAMATAN TASIK PAYAWAN 

a. Pertanian Padi/ 

Palawija 

1. Serangan hama dan penyakit antara lain tikus, walangsangit, ulat, babi 

hutan, puso 

2. Keadaan alam berupa banjir, yang sulit ditebak kapan datangnya 

3. Keterbatasan teknologi untuk pengolahan lahan 

4. Sulitnya transportasi dan pemasaran hasil tanaman palawija  

5. Kurangnya modal untuk membeli saprodi dan saprotan 

b. Perikanan Tangkap Air 

Tawar 

1. Kurangnya alat tangkap (kurangnya modal) 

2. Alat tangkap sering dirusak binatang seperti berang-berang dan kera 

3. Harga kurang stabil dan murah 

4. Kalau musim banjir sulit mendapatkan ikan 

5. Ancaman strum, terutama dari pendatang  

6. Kurangnya perhatian dan bantuan pemerintah 

c. Kebun Rotan 1. Harga rotan basah rendah dan kurang stabil 

2. Perbedaan harga antara rotan kering dengan basah cukup jauh 

3. Harga sering ditentukan pengumpul dengan semaunya 

4. Jarak kebun jauh dari rumah sehingga sulit untuk pengangkutan 

terutama pada saat musim banjir/terendam 

5. Kurangnya peralatan alat angkut 

  Sumber:Studi kelayakan sosial ekonomi TNS, 2005 

 

 

3.2. Pandangan Pemerintah Daerah tentang TNS 

 

 Seperti disebutkan di atas bahwa wilayah penunjukan kawasan TNS seluas 

sekitar 568.000 ha yang tersebar di Kabupaten Katingan (60%), Kabupaten Pulang Pisau 

(30%) dan Kota Palangkaraya (10%). Dari hasil diskusi dengan para stakeholders 

pemerintah dapat dirumuskan beberapa masalah yang terkait dengan kawasan TNS dan 

harus mendapatkan solusi yang menguntungkan semua pihak.  

 

3.2.1. Kabupaten Pulang Pisau 

 Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau ada beberapa hal yang 

dianggap sebagai masalah-masalah yang harus mendapat perhatian oleh pihak yang akan 

mengelola TNS, yaitu antara lain:  
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(1) TNS itu hanya dominasi oleh pemerintah pusat saja untuk menguasai kawasan 

konservasi di daerah, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh pemerintah daerah. 

Begitu luasnya kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan TNS, tetapi kepastian 

tentang tata batas kawasan hutannya tidak dikerjakan dengan cara terbuka dan 

sungguh-sungguh. Sampai akhir februari 2006 belum ada kejelasan tentang 

pelaksanaan pengukuran tata batas kawasan TNS sementara; 

(2)  Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau terhadap 

keberadaan TNS adalah dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan 

TNS yang terbakar seluas 400 ha dengan dukungan dana GNRHL tahun 2005. 

Tanaman ini memerlukan pemeliharaan yang intensif, tetapi dukungan dana untuk 

pemeliharaan belum jelas; 

(3) Pengelolaan TNS harus diarahkan untuk strategi peningkatan manfaat kepada 

masyarakat antara lain manfaat kepada: (a) pemerintah daerah Kabupaten, dan (b) 

peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan TNS;  

(4)  Sampai sekarang ini kegiatan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kawasan 

TNS mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan: (1) penangkapan ikan di 

perairan umum seperti di sungai-sungai dan danau-danau; dan (2) pemanfaatan hasil 

hutan (rotan, jelutung, kayu , gemor, pantung dan getah lainnya). Dengan adanya 

penunjukan kawasan TNS, maka akses ekonomi masyarakat untuk menangkap ikan 

dan memanfaatkan hasil hutan akan terganggu oleh peraturan yang dibuat oleh TNS 

mewakili pemerintah. 

(5) Manfaat kehadiran TNS di Kalimantan Tengah tidak dirasakan oleh pemerintah 

daerah dan masyarakat. Agenda pembagian kawasan TNS menjadi zonasi-zonasi 

pemanfaatan, zonasi inti, rimba, dan rehabilitasi, setelah penunjukan kawasan TNS 

menjadi tidak jelas dan semakin jauh dari harapan masyarakat dan pemerintah 

daerah. Tidak ada “aksi tindak” nyata dari Departemen Kehutanan  (BKSDA 

Kalimantan Tengah) untuk mengajak semua pihak terlibat dalam pengelolaan TNS 

tersebut. 

(6) Masalah dasar dari TNS adalah terkait dengan status kawasan hutan tersebut sebelum 

ditunjuk perubahan fungsinya pada tahun 2004. Menurut Perda RTRWP Kalimantan 

Tengah tahun 2003, kawasan TNS itu ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi 
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(HP). Oleh karena itu ketika tahun 2004 ditetapkan sebagai TNS, tidak terdukung 

oleh RTRWP. Berdasarkan hirarkhi hukum, RTRWP ditetapkan oleh Perda, yang 

lebih kuat hukumnya dari pada status SK Menteri untuk TNS. Hal-hal seperti ini 

harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten. 

Perubahan RTRWP harus dilakukan manakala pilihan daerah adalah mendukung 

sepenuhnya TNS definitif. 

(7)  Pemerintah kabupaten mendukung keberadaan TNS tahun 2004 karena pada waktu 

diskusi gagasan sebangau akan dijadikan kawsan konservasi, karena ada “peluang” 

manfaat yang akan diterima pemerintah daerah jika memiliki kawasan konservasi, 

antara lain: (1) ada skema perolehan pendapatan daerah dari carbon trade jika pemda 

PP memiliki kawasan konservasi; dan (2) pemerintah akan memperoleh dana 

kompensasi untuk pembangunan seperti DAU dan DAK Konservasi yang lebih. 

Namun demikian sejak tahun 2004 sampai 2006 tidak ada dana yang dimaksud di 

atas. Mengapa ini terjadi, apakah memang tidak dikomunikasi dengan pemerintah 

pusat, sampai sekarang pemerintah pusat tidak memberikan perlakuan khusus 

kepada Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan dukungan penetapan TNS tersebut. 

 

3.2.2. Kabupaten Katingan 

 

 Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan ada beberapa hal yang 

dianggap sebagai masalah-masalah yang harus mendapat perhatian oleh pihak yang akan 

mengelola TNS, yaitu antara lain:  

(1) Bekaitan dengan TNS pihak pemerintah daerah senang jika ada wilayah mereka 

yang dapat dikonservasi. Pemerintah Daerah Katingan tetap memberikan 

dukungan, seperti surat persetujuan Bupati tahun 2004 kepada upaya-upaya 

konservasi di sebangau.  

(2) Masalah utama dari kehadiran TNS di Kabupaten Katingan adalah bahwa 

masyarakat merasa tidak memiliki TNS. Banyak bukti menunjukkan bahwa 

semua kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh lembaga pemerintah pusat 

seperti BKSDA / TN ternyata tidak melakukan apa-apa, pengawasan tidak 

mampu, dan hutan terus mengalami kerusakan. Contoh TN Bukit Baka (bagian 

utara Kabupaten Katingan). Mengapa TNS masih dikelola oleh BKSDA? 
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Lembaga BKSDA ini dinilai tidak mampu menjalankan tugas mengelola TN. 

Jika TNS diserahkan ke BKSDA lagi maka sudah dapat dipastikan hutan TNS 

akan mengalami kerusakan juga. Pemerintah pusat selalu ingin memperoleh 

kawasan yang luas tetapi tidak mampu mengelolanya dengan baik.  

(3) Memang Kabupaten Katingan ini wilayahnya di bagian utara dan selatan telah 

ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah hutan konservasi (TN Raya 

Baka dan TNS), kawasan hutan produksi HPH, sehingga kawasan budidaya 

perkebunan dan pertanian sesungguhnya sangat sedikit. Padahal kabupaten harus 

berkembang sosial ekonomi masyarakatnya. Hal seperti ini yang menjadi 

persoalan dasar di Kabupaten. Daerah yang memiliki wilayah konservasi luas 

hendaknya pendanaan pembangunannya mendapat perhatian lebih khusus dari 

pemerintah pusat, sebagai bentuk kompensasi 

(4) Kewenangan tentang pengelolaan TNS perlu sekali dibicarakan terus menerus. 

Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pengetahuan bersama 

serta saling memahami tata aturan hukum yang ada. Menurut keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup, konservasi merupakan kewenangan kabupaten. Sementara 

itu menurut Departemen Kehutanan, kawasan konservasi dalam bentuk Taman 

Nasional, diurus dan dimanfaatkan oleh Balai Taman Nasional. Oleh karena itu 

kelembagaan pengelolaan TNS ini harus mampu melakukan negosiasi antara 

pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat. Negosiasi ini dalam 

rangka menjawab pertanyaan: siapa leading sektor dalam pegelolaan TNS? Siapa 

yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknis di tingkat 

kabupaten? Bagaimana dengan kawasan TNS  yang posisinya lintas 

kabupaten/kota?    

(5) Areal penangkapan ikan merupakan wilayah adat masyarakat dayak, misal 

seperti “beje-beje”, harus tetap di buka aksesnya untuk kepentingan ekonomi 

masyarakat. Namun demikian tata aturan harus dibuat sedemikian rupa sehingga 

tindakan pemanfaatan penangkapan ikan di sungai-sungai dan danau-danau  oleh 

masyarakat tidak dipermasalahkan, karena peluang seperti ini mampu menjamin 

keberlangsungan produksi ikannya. 
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(6) Sesuai dengan peluang kompensasi pada saat persiapan penetapan wilayah TNS 

bahwa kabupaten yang memiliki kawasan konservasi akan mendapat 

“kompensasi” dana DAU dan DAK dari pemerintah pusat lebih besar dari 

kabupaten lain yang tidak memiliki kawasan konservasi. Tetapi janji tersebut 

sampai sekarang tidak ada realisasinya, hal ini sangat mengecewakan pemerintah 

daerah. 

(7) Apabila perasaan memiliki dari masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak ada 

terhadap TNS, maka TNS akan tetap hancur sama dengan TN lainnya (Bukit 

Baka, Tanjung Putting, Kayan Mentarang, dll). 

(8) Harapan masyarakat tentang TNS adalah: kiranya TNS dapat dikelola dan 

dimanfaatkan sebagai milik bersama oleh semua pihak yang terkait. 

(9) Memang benar pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Katingan mendukung 

persiapan TNS, tetapi kemudian rencana kegiatannya tidak jelas mau dibawa 

kemana. Karena tidak jelas arah pengelolaan TNS, maka sesuai dengan visi 

Gubernur untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan membuka isolasi 

wilayah-wilayah se Kalimantan Tengah, maka sejak tahun 2005 Pemda Katingan 

melakukan studi dan pembuatan jalan dari Kecamatan Mendawai melalui daerah 

bukit kaki, terus membelah wilayah TNS menuju kota Palangkaraya, dengan 

panjang jalan sekitar 98 km. Jalan ini dibuat terkait dengan rencana pembuatan 

Pelabuhan Laut di selat Jeluju. 

(10 Sangat diperlukan melakukan sinkronisasi antara kepentingan pemerintah pusat 

dengan kepentingan pemerintah daerah. Kepentingan membuat jalan melalui 

TNS adalah kepentingan daerah dan kepentingan pengamanan kawasan hutan. 

Jika ada jalan di dalam kawasan TNS, maka pengamanan kawasan TNS akan 

lebih mudah.   

(11)Rencana jalan ini sebenarnya dapat dilaksanakan melalui tepian Sungai       

Katingan dan menghubungkan antar desa di tepi sungai katingan, tetapi        

jaraknya semakin jauh dan menurut konsultan biayanya lebih mahal jika      

dibandingkan dengan pembuatan jalan yang 98 km itu. 



 49 

(12)Jalan tersebut dibuat bukan hanya untuk kepentingan Kabupaten Katingan        

saja tetapi juga untuk kepentingan pengembangan Propinsi Kalimantan Tengah, 

pengembangan ekonomi rakyat dan pengembangan sumberdaya manusia. 

(13)Kepastian hukum TNS segera diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya, melalui pelaksanaan tata batas yang dipercepat penyelesaiaannya. 

(14)Sebagian dari kawasan TNS yang masuk wilayah Katingan memang 

direncanakan untuk kawasan pengembangan sentra pertanian dan perikanan 

darat. Ini dalam rangka mengembangkan ekonomi rakyat yang masih jauh 

tertinggal, dan juga untuk memberi kepastian usaha bagi rakyat Kabupaten 

Katingan. 

 Banyak masalah terkait dengan kawasan TNS di Kabupaten Katingan. Poin 

penting dan mendesak sebagai hasil dari pertemuan dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Katingan adalah antara lain: 

(1) Rencana pembangunan pelabuhan kapal laut di selat Jeluju dibaca oleh pemda 

Kabupaten Katingan sebagai peluang untuk mengembangkan keterisolasian daerah 

Kalimantan Tengah dari daerah di Kalimantan, dan juga sebagai upaya 

mengembangkan perekonomian masyarakat. Jalan sepanjang 98 km dari selat jeluju 

ke Palangkaraya dimulai dari Kecamatan Mendawai melewati wilayah bukit kaki 

terus ke Palangkaraya. Tahun 2005 jalan yang menghubungkan Kecamatan 

Mendawai - Bukit kaki sudah dibangun (jalan tanah) sepanjang sekitar 20 km. Jalan 

ini melalui kawasan TNS dan belum ada ijin dari Menteri Kehutanan, sehingga tahun 

2006 jalan tsb belum dapat dilanjutkan karena telah memunculkan perdebatan pro 

dan kontra di media masa.  

(2) Jalan tersebut sesungguhnya dapat juga dimanfaatkan oleh pengelola TNS untuk 

kepentingan eko wisata, pengawasan dan penelitian. 

(3) Pemerintah daerah menganggap bahwa keputusan Menteri Kehutanan tentang 

penunjukan wilayah TNS sangat ekslusif, dan belum jelas perencanaan dan 

pemanfaatan TNS tersebut. 

(4) Pemerintah Daerah Katingan berharap bahwa dengan mendukung keberadaan TNS 

maka Departemen Kehutanan akan memberi dana tambahan ke APBD setiap 
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tahunnya (diistimewakan perlakuan dephut pada katingan) melalui tambahan dana 

DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus). 

(5) TNS harus terus disosialisasikan oleh pengelola TNS kepada seluruh masyarakat di 

Katingan. Program dan kegiatan TNS harus yang manfaatnya dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat. 

(6) Sekarang ini tarik menarik masalah pertanahan yang ada dalam kawasan TNS 

memang sangat terasa dibingkai dan diwarnai oleh kepentingan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. 

(7) Sampai seberapa  jauh kemungkinan untuk mengajukan proses pinjam pakai 

pembuatan jalan dalam kawasan TNS kepada Menteri Kehutanan , dan mungkinkah 

di izinkan? 

(8) Semua pihak harus ikut mempertimbangkan bahwa apabila TNS terus menjadi 

polemik nasional dan internasional, maka akan ada semacam “embargo” 

internasional kepada Indonesia dan Kalimantan Tengah. Ini berarti akan merugikan 

pihak Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu segera diselesaikan secara 

kelembagaan kepentingan semua pihak terhadap TNS. 

 

3.2.3. Pemerintah Daerah Propinsi 

 

(1) Sampai sekarang Pemerintah Kalimantan Tengah masih mendukung eksisitensi TNS, 

tetapi apa sesungguhnya skenario manfaat TNS untuk daerah ? 

(2) Bagaimana sesungguhnya konsep yang akan dikembangkan dalam pengelolaan 

TNS? Sampai 2006 tidak ada kejelasan tentang rencana kegiatan, bentuk-bentuk 

organisasi kelembagaan dan pengelolaan; 

(3) Bagimana rumusan tentang sharing dan distribusi benefits dari TNS, utamanya 

terkait dengan sumbangan TNS pada PAD dari kegiatan-kegiatan: wisata alam, 

wisata habitat orang hutan, kegiatan penelitian; 

(4) Dalam pandangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sekarang ini, banyak 

sekali kawasan hutan di Kalimantan Tengah dijadikan kawasan konservasi oleh 

pemerintah pusat (TN Tanjung Puting, TN Bukit Baka, PLG, TNS), dan kawasan 

hutan produksi, sehingga ruang gerak untuk pengembangan budi daya non hutan 

menjadi sangat sempit; 
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(5) Kawasan eks pengembangan lahan gambut (PLG) oleh pemerintah pusat akan di 

rehabilitasi. Eks kawasan PLG ini oleh pemerintah daerah diusulkan menjadi 

kawasan khusus sesuai dengan pengertian kawasan khusus di dalam UU 32/2004 

tentang pemerintahan daerah. Kawasan PLG sudah dibuka sekitar 1.400.000 ha, 

sudah menjadi sawah untuk 14 000 KK transmigrasi asal Jawa seluas 100.000 ha, 

kawasan yang berpotensi untuk sawah masih sekitar 100.000 ha, kawasan gambut 

tebal akan dikonservasi seluas sekitar 900.000 ha, dan sisanya akan diusulkan 

menjadi kawasan budidaya perkebunan (sawit, karet, dll); 

(6) Karena eks PLG juga akan menjadi kawasan konservasi, maka posisi TNS yang 

konservasi, akan dipertanyakan ulang oleh pemerintah Propinsi, khususnya terkait 

dengan apa manfaat dan kompensasi yang akan diterima oleh Kalimantan Tengah. 

Apakah misi dan kegiatan TNS ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah 

Kalimantan Tengah; 

 (7) Bagaimana dengan penetapan sistem Zonasi? Penetapan zonasi harus melibatkan 

semua pihak yang ada di Propinsi Kalteng dan Kabupaten / kota yang terkait. Selama 

ini pemerintah pusat itu arogan dengan aturan-aturannya. Harus diingat bahwa 

kepentingan politik otonomi harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh 

pemerintah pusat; 

(8) Dengan banyaknya tanggapan tentang TNS, dan kesimpangsiuran kewenangan pusat 

dan daerah tentang TNS, maka disarankan untuk menunda semua proses yang 

berkaitan dengan pengukuhan dan penetapan kawasan TNS, sampai ada kajian 

kebijakan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemain-pamain pemanfaatan 

sumberdaya hutan.. Hal ini dikaitkan dengan diperlukannya jawaban yang tegas dari 

Departemen Kehutanan berkaitan dengan: (a) peraturan yang berkaitan dengan 

konservasi / TNS yang ada tidak dapat banyak memberikan ruang gerak dialog, 

desentralisasi, dan pengaturan program kerja untuk kepentingan daerah. Misalnya 

Peraturan kolaborasi Taman Nasional (P.19) tidak dapat diterapkan di daerah karena 

pendekatan dan kepentingannya berbeda; (b) apakah ada signs (tanda) dari 

pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) untuk berdialog tentang kolaborasi TNS 

dengan semua jajaran pemerintah daerah? 
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(9) Masalah pembangunan perekonomian rakyat Kalimantan Tengah terkait erat dengan 

cara mengembangkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan usaha-usaha 

ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kondisi alamnya. Oleh karena dikaitkan 

dengan keberadaan TNS bagaimana dengan sumber pembiayaan kegiatan TNS? 

Tidak ada gunanya kegiatan konservasi alam jika secara riel rakyatnya miskin. Ada 

asumsi yang dipakai yaitu apabila warga masyarakat sekitar TNS memiliki 

penghasilan tetap yang menjamin keberlanjutan hidup keluarga mereka, maka rakyat 

tidak akan merusak lingkungan yang memberikan kehidupan tersebut kepada 

mereka. 

 (10)Ada wacana dari Gubernur seluruh Kalimantan untuk membuat pembangkit listrik 

nuklir di kawasan TN Sebangau. Apakah ini mungkin dari aspek aturan dan tata 

nilai, resiko, dll? 

(11)Wacana Kolaborasi pengelolaan TNS sangat baik dan hal ini merupakan terobosan, 

hanya saja kesungguhan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) masih 

dipertanyakan. Rencana kolaborasi ini akan digarap serius jika benar-benar sudah 

ada “sign / tanda” secara sungguh-sungguh bahwa Departemen Kehutanan akan 

mendukung konsep kolaborasi yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan 

masyarakat sekitar TNS. Peraturan Menhut P.19 tentang kolaborasi TN di Indonesia 

tidak dapat dilaksanakan karena banyak bertentangan dengan realitas di lapangan / 

daerah; 

(12) Eksistensi TNS sangat ditentukan oleh kemauan publik dan politik di daerah yang 

akan dituangkan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Propinsi 

Kalimantan  Tengah tahun 2003 dengan tetap mengacu pada peraturan dan 

perundangan yang berlaku diantaranya pemaduserasian kawasan hutan dengan 

RTRWP yang melibatkan Departemen Kehutanan. Perubahan Peraturan Daerah ini 

sangat strategis bagi semua pihak yang berkepentingan dengan TNS. 

 (13) Catatan paling penting adalah lakukan upaya-upaya mendiskusikan semua hasil 

analisis kebijakan, aturan-aturan positif, aturan masyarakat, hukum-hukum yang 

terkait dengan adat dan ulayat, yang berkaitan dengan konservasi dan undang-

undang terkait. 
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3.2.4. Perbedaan pendapat Kota Palangkaraya terkait dengan TNS 

 

(1) Persoalan Kota Palangkaraya dengan penunjukan kawasan TNS adalah persoalan 

bagaimana sebuah kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

seharusnya mendengarkan dan mempertimbangkan kepentingan pengembangan 

wilayah. Langkah-langkah “negosiasi” antar Kota palangkaraya dengan Departemen 

Kehutanan sangat diperlukan, karena ada kawasan transmigrasi yang masuk dalam 

SK penunjukan TNS (desa Habaring Hurung). 

(2) Salah satu alat negosiasi adalah dihasilkannya peta tata batas sementara kawasan 

TNS. Pemkot palangkaraya sangat menantikan hasil kegiatan tata batas yang sudah 

dikerjakan oleh BPKH banjar Baru pada November 2005. Sampai Juni 2006 

hasilnya belum diketahui. Sebagai catatan bahwa seluas 51.000 ha wilayah kota 

Palangkaraya masuk menjadi bagian wilayah TNS; 

(3) Dalam RTRWP sesuai Peraturan Daerah tahun 12003, kawasan seluas 51.000 ha 

tersebut statusnya masih sebagai hutan produksi, dan belum dinyatakan sebagai 

Taman Nasional. Pemerintah Kota sudah menyampaikan surat protes kepada Dirjen 

PHKA, dan juga sudah menerima jawaban balik dari Departemen Kehutanan; 

(4) Dalam proses menetapkan kawasan TNS beberapa hal yang sangat  perlu dikaji lebih 

lanjut adalah  berkaitan dengan: 

 a. Livelihood (mata pencaharian) masyarakat 

 b. Kebijakan transmigrasi 

 c. Wilayah penelitian CIMTROP Universitas Palangkaraya 

 d. Kepentingan investasi dan pengembangan wilayah 

 

3.2.5. Kawasan Laboratorium Alam Hutan Gambut “CIMTROP” 

 

(1)  Perlu sekali menjadi catatan penting bagi Departemen Kehutanan bahwa selama ini 

Taman Nasional (TN) dikelola oleh tangan-tangan pemerintah pusat melalui Balai 

Taman Nasional. Semua wilayah TN tersebut tidak mampu dikelola sendiri dan 

terbukti banyak mengalami kegagalan. Ukurannya adalah bahwa Balai TN tidak 

mampu mengelola kawasan dengan baik, tidak mampu mengamankan kawasan, dan 

tidak mampu mencegah illegal logging. 

 (3) Masalah kawasan penelitian CIMTROP-UNPAR 
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a. Pada tahun 1993 ada kerjasama antara Universitas Palangkaraya dengan 

Nottingham University  (UK), BPPT dan Pemda Kalimantan Tengah, mengenai 

Gambut di kawasan Sebangau. Setelah ada kerjasama ini barulah sebangau di 

kenal di dunia; 

b. Tahun 1994 dibuat MOU antara Unpar + Nottingham university; dan antara Unpar 

+ Hokaido University, di bawah nama KPSFRP (Kalimantan Peatswamp forets 

research project); 

c. Tahun 1997 KPSFRP diganti menjadi CIMTROP, dan tahun 1998 keluar SK 

Rektor Unpar tentang nama CIMTROP. Tahun 2004 CIMTROP menjadi salah 

satu UPT di bawah UNPAR; 

d. LAHG (Laboratorium Alam Hutan Gambut) harus dipertahankan karena 

merupakan inisiatif lokal dan internasional, bahkan sudah diresmikan oleh 

Menristek Habibie; 

e. LAHG harus di kelola secara otonom oleh CIMTROP, karena sejak awal memang 

dirancang untuk pengelolaan otonom, dan oleh karena itu pengelola CIMTROP 

tidak mendukung jika dimasukkan dalam bagian TNS. Pengorbanan CIMTROP 

sudah cukup banyak dan program-program CIMTROP lebih nyata dibanding TNS;  

f. LAHG akan dikembangkan menjadi kawasan wisata alam ilmiah, pendidikan dan 

lingkungan, sebagai hasil kreativitas dan inovasi lokal Kalimantan Tengah, tidak 

ingin menjadi bagian dari TNS. Luas kawasan LAHG adalah 25 * 20 km (di 

lapangan belum ada tata batas yang jelas). 

4.  Kawasan Sebangau itu sebagai penghasil getah jelutung, kulit gemor dan ikan bagi 

kepentingan ekonomi rakyat. Ekosistem ini hancur setelah adanya kegiatan illegal 

loging; 

5.  Eksistensi LAHG sangat jelas, sebab dalam Perda No.8/2003 tentang Tata Ruang 

Propinsi, kawasan LAHG sudah dinyatakan dalam peta tata ruang tersebut.; 

6. CIMTROP tidak setuju dengan upaya pemerintah Kabupaten Katingan untuk 

membuat jalan dengan cara membelah kawasan TNS, karena akan menghancurkan 

gambut, akan terjadi kebakaran lahan gambut yang lebih dahsyat, banjir, dll. 
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3.3. Forum Masyarakat (Formas) 

 

 Forum masyarakat (Formas) sudah terbentuk di 5 kecamatan yang memang 

sangat terkait dengan keberadaan kawasan hutan TNS. Empat kecamatan terletak di 

wilayah administrasi Kabupaten Katingan (kecamatan Katingan Hilir, Mendawai, 

Kamipang, dan Tasik Payawan), dan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang 

Pisau. Formas-formas tersebut pembentukannya difasilitasi oleh tim sosial ekonomi 

WWF Kalimantan Tengah pada bulan Mei – Juni 2005. 

 Di lihat dari gagasannya, Formas ini diharapkan dapat menjadi forum bersama 

bagi seluruh komponen masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan yang secara 

sosial, ekonomi, budaya, geografis dan demografis sangat berhubungan dengan kawasan 

TNS. Posisi Formas memang harus di lihat dari 2 aspek kepentingan yaitu: pertama, 

Formas secara sungguh-sungguh difungsikan sebagai wadah bagi masyarakat dalam 

memperjuangkan kepentingan mereka yang terkait dengan seluruh rencana 

pembangunan dan pengembangan kawasan TNS; dan kedua, Formas memang dapat 

dibaca sebagai satu wadah yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam rangka 

memuluskan terlaksananya kegiatan pembangunan dan pengembangan TNS sesuai 

dengan “selera” pemerintah. Untuk menjadikan Formas yang mandiri, berdedikasi, dan 

sebagai wadah bagi masyarakat dan juga bermanfaat bagi pengelola TNS, maka syarat 

utamanya adalah Formas harus jelas posisinya, jelas anggotanya, jelas program kerjanya, 

dan jelas hak dan tanggung jawabnya. Formas jangan dijadikan sebagai wadah untuk 

menekan kepentingan masyarakat. 

 Diusianya yang relatif masih prematur, hasil diskusi dengan Formas di 

Kecamatan Sebangau Kuala, Katingan Hilir, Mendawai, Tasik Payawan, dan Kamipang 

menunjukkan bahwa masih banyak masalah-masalah terkait dengan eksistensi Formas 

tersebut. Masalah-masalah yang ada dalam formas lihat tabel 3.2 di bawah ini. 
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Tabel 3.2. Masalah Formas di sekitar Taman Nasional Sebangau, tahun 2006 

 

 

Masalah 

Formas Kecamatan 

Sebangau 

Kuala 

Katingan 

Hilir 

Mendawai Tasik 

Payawan 

Kamipang 

Struktur kepengurusan Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas 

Pengurus formas Perwakilan 

desa-desa 

Perwakilan 

desa-desa 

Perwakilan 

desa-desa 

Perwakilan 

desa-desa 

Perwakilan 

desa-desa 

Pertemuan rutin Tidak  

berjalan 

Tidak  

berjalan 

Tidak  

Berjalan 

Tidak  

berjalan 

Tidak  

berjalan 

Program kerja Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada 

Pengambilan keputu 

san 

Mekanisme 

tidak ada 

Mekanisme 

tidak ada 

Mekanisme 

tidak ada 

Mekanisme 

tidak ada 

Mekanisme 

tidak ada 

AD dan ART Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada 

Tujuan Formas Belum 

dipahami 

Belum 

dipahami 

Belum 

dipahami 

Belum 

dipahami 

Belum 

dipahami 

Keanggotaan Formas Belum per 

nah dibica 

rakan 

Belum per 

nah dibica 

rakan 

Belum per 

nah dibica 

rakan 

Belum per 

nah dibica 

rakan 

Belum 

pernah 

dibicarakan 

Hubungan Formas 

dengan masyarakat 

Belum teru 

muskan 

Belum teru 

muskan 

Belum teru 

muskan 

Belum teru 

muskan 

Belum teru 

muskan 

 Aspirasi masyarakat Belum ada 

mekanisme 

penyaluran 

Belum ada 

mekanisme 

penyaluran 

Belum ada 

mekanisme 

penyaluran 

Belum ada 

mekanisme 

penyaluran 

Belum ada 

mekanisme 

penyaluran 

Kebutuhan forum 

masyarakat 

Formas 

difasilitasi 

WWF 

Formas 

difasilitasi 

WWF 

Formas 

difasilitasi 

WWF 

Formas 

difasilitasi 

WWF 

Formas 

difasilitasi 

WWF 

 Sumber. Hasil Wawancara S. Awang dengan Formas Februari 2006. 

 

 Hasil wawancara secara rinci yang dilakukan pada tingkat lapangan ke masing-

masing Formas di tingkat kecamatan masing-masing di Kabupaten Katingan dan Pulang 

Pisau adalah sebagai berikut:  

 

3.3.1. Formas Sebangau Kuala (FSK)  Desa Sebangau Permai, 

 

 Formas Sebangau Kuala (FSK) berkedudukan di desa Sebangau Permai 

Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Struktur masyarakat di 

kecamatan ini terdiri atas masyarakat etnik Jawa yang datang ke lokasi melalui program 

transmigrasi tahun 1970-an dan masyarakat asli Dayak sungai Sebangau. Informasi dan 

permasalah rinci yang strategis untuk dianalisis di FSK ini antara lain: 

(1) Terbentuknya FSK sebagai hasil dari pertemuan regular dan diskusi dan difasilitasi 

oleh WWF pada pertemuan tanggal 21 Mei 2005. Saat ini FSK sudah memiliki 

kantor sekretariat yang dipinjamkan oleh kepala desa Sebangau Permai; 
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(2)  FSK dibentuk tidak tiba-tiba tetapi sudah melalui proses sosialisasi, diskusi dan 

dialog mendalam antara WWF dan masyarakat. FSK ini mencakup wilayah 6 desa . 

Pada waktu pembentukan FSK dihadiri lebih dari 60 orang warga masyarakat dari 6 

desa.Masing-masing desa memiliki perwakilan sebagai pengurus FSK 

  a. Desa sebangau permai 

  b. Desa mekar jaya 

  c. Desa sebangau mulya 

  d. Desa bantanang 

  e. Desa paduran III 

(3) Pada awal tahun 2006 FSK ini memperoleh dana hibah dari WWF Rp 12 juta untuk 

membangun fasilitas sekretariat Forum dan untuk modal awal menggerakkan 

kegiatan Forum; 

(4) Sampai Februari 2006 pengurus FSK belum memiliki perencanaan program kerja, 

sebab sejak pembentukan pertengahan tahun 2005 sampai februari 2006, pengurus 

FSK tidak pernah melaksanakan pertemuan untuk membicarakan semua hal yang 

berkaitan dengan internal dan eksternal Forum; 

(5) Organisasi FSK masih sangat lemah dan belum memahami apa yang harus mereka 

lakukan untuk mengembangkan Forum. Kendatipun FSK sudah hampir 1 tahun 

usianya, tetapi organisasi ini belum memahami tujuan Forum secara pasti dalam 

konteks pengelolaan TNS; 

(6) Keanggotaan, aturan main dan program kerja FSK belum jelas, karena belum ada 

fasilitasi dari WWF. Agenda pertemuan rutin belum ada, bagaimana cara distribusi 

informasi keseluruh warga masyarakat yang letaknya berjauhan menjadi masalah 

karena koordinasi memerlukan dana transportasi. Antar desa dihubungkan oleh 

sungai-sungai kecil yang hanya dapat dijangkau oleh transportasi perahu 

 (7) Masalah dalam masyarakat yang tergabung dalam FSK antara lain: 

a. Sebagian besar masyarakat masih bergantung kepada ekonomi yang berasal dari 

dalam hutan negara (TNS) seperti menebang pohon,mengumpulkan kulit gemor, 

menangkap ikan, mengambil rumput untuk bahan tikar, dan lain-lain. Untuk 

menghentikan kegiatan penebangan pohon tersebut harus ada pengembangan 

usaha ekonomi alternatif, produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan; 
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b. Salah satu upaya untuk mencari alternatif ekonomi bagi masyarakat adalah 

membuat demplot tanaman lidah buaya di desa paduran dan sekitarnya. Namun 

demikian sudah saatnya tanaman ini dikembangkan ke lahan-lahan milik 

masyarakat, jangan hanya demplot saja. Pengembangan teknologi pengolahan 

dan pemasaran sangat memerlukan bantuan semua pihak baik swasta, WWF, 

maupun pemerintah. 

c. Masyarakat ingin secepatnya mengetahui sistem zonasi-zonasi dalam pengelolaan 

TNS, sebab kolaborasi itu didasarkan pada zonasi yang disepakati. 

d.  Masyarakat menuntut ketegasan batas wilayah kerja TNS agar secepatnya 

diselesaikan berdasarkan pendekatan partisipasi yang menguntungkan semua 

pihak. 

(8) Pengembangan ekonomi lainnya yang mungkin dilaksanakan dalam kegiatan          

pengelolaan kolaborasi TNS hendaknya memperhatikan modal dasar yang dimiliki  

        oleh masyarakat yaitu: 

 a. Ada potensi sumber daya air sungai untuk  kegiatan pengembangan    

     perikanan; 

 b. Potensi lahan: dimungkinkan mengembangkan pertanian sawah, tetapi  

     masyarakat membutuhkan modal besar untuk input produksi dan bantuan 

     bimbingan teknis; 

 c. Tanaman karet dipandang sangat cocok untuk di tanam dan dikembangkan; 

   c. Pengembangan ternak yang sesuai adalah kambing dan sapi. 

  

3.3.2.  Formas Katingan Kuala (FKK)  di Pegatan 

 

(1) Terbentuknya FKK sebagai hasil dari hasil pertemuan regular, dan diskusi yang di 

fasilitasi dari pihak WWF pada pertemuan tanggal 15-16 Juli 2005. Saat ini FKK 

sudah memiliki kantor sekretariat di rumah ketua FKK; 

(2) Ada 10 desa yang menjadi anggota FKK yaitu: 

 a. Kelurahan Pegatan hilir 

 b. Kelurahan Pegatan hulu 

 c. Desa Kramat 

 d. Desa kampung Tengah 
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 e. Desa Jaya Makmur 

 f. Desa Subur Indah 

 g. Desa Singam Raya 

 h. Desa Bangun Jaya 

 i. Desa Kampung Baru 

 j. DesaSetia Mulya 

Desa dari e s/d j merupakan desa transmigrasi. Desa Jaya Makmur dan Subur Indah 

dikenal dengan sebutan daerah trnasmigrasi Katingan I, sawahnya baik, produksi 

padi 7 ton/ha/th (untuk 2 x panen); 

(3) FKK sejak terbentuk belum pernah melakukan rapat-rapat. Pengurus FKK masih 

belum tahu apa yang akan mereka kerjakan berkaitan dengan TNS. Belum ada 

rencana program kegiatan yang akan dikerjakan oleh FKK; 

(4) FKK juga sudah menerima bantuan uang untuk pengembangan sekretarian dan 

program sebesar Rp 12 juta dari WWF; 

(4) Pengurus FKK tidak tahu saiapa anggota FKK, pengurus tidak tahu siapa anggota 

FKK, yang dipahami anggota FKK adalah para pengurus FKK saja, bukan 

masyarakat umum. Keanggotaan FKK masih sangat elitis dan akan berakibat 

kegagalan; 

(5) Menurut Pengawas FKK (bp Basri, Haji Gusti, Amirul), memang FKK belum pernah 

merumuskan siapa anggota dalam FKK itu, aturan oraganisasi belum ada, belum 

pernah ada rapat setelah pembentukan pertengahan tahun 2005 sehingga banyak 

pengurus FKK juga tidak paham akan maksud dan tujuan FKK ini; 

(6) FKK sesungguhnya tidak terlalu terkait dengan kawasan TNS, apalagi daerah 

Pegatan hampir tidak ada interkasi dengan kawasan TNS karena jauh. Muara Kuala 

sebagai ibu kota kecamatan Katingan Kuala hanya tempat keluarnya kayu dari 

sungai Katingan yang berasal dari dalam TNS; 

(7) FKK akan membuat program yang sifatnya mendukung semua Formas yang ada di 

sepanjang sungai katingan (misalnya program pendidikan lingkungan hidup untuk 

masyarakat). Namun demikian hal paling penting adalah menetapkan tata batas TNS 

secepat mungkin sehingga ada kepastian batas TNS dan lahan ulayat masyarakat; 
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(8) Untuk mengelola warga masyarakat yang akan memanfaatkan sungai dan danau 

dalam TNS dalam rangka menangkap ikan, maka perlu dibuatkan kartu anggota 

yang berhak mengakses sungai / danau tersebut; 

(9) Masalah dalam masyarakat yang tergabung dalam FSK antara lain: 

 a.  Kampung sungai Kaki (gunung kaki) adalah bagian dari kelurahan Pegatan  

           Hulu. Di sini sebagian penduduknya berusaha sebagai nelayan; 

 b. Sekitar 20% masyarakat di kecamatan Katingan Kuala sekarang ini mata  

          pencahariannya sangat bergantung pada penebangan pohon di dalam kawasan      

          TNS; 

      c.   Penebangan pohon di sekitar kecamatan ini dipicu oleh kehadiran para  

    pengusaha kayu yang berasal dari Palembang, Kecamatan Nagara  Banjarmasin. 

Masyarakat lokal yang menebang pohon dibiayai oleh para  cukong yang berasal dari 

luar tersebut; 

     d.   Mata pencaharian masyarakat pada umumnya sebagai nelayan tangkap ikan di  

     sungai dan laut, pemeliharaan ikan tambak baru dimulai, dan kegiatan    

           pertanian lahan daratan banyak dijumpai di wilayah transmigrasi; 

  e.  Pengembangan ekonomi rakyat yang dapat di kolaborasikan dengan kegiatan  

          TNS adalah terkait denga upaya mengatasi ekonomi nelayan di sungai dan laut,  

          dan mengatur pengambilan kayu dari dalam kawasan hutan TNS. 

 Masalah pemantapan kawasan TNS sangat terkait dengan  keberadaan hukum-

hukum adat dan ulayat etnik dayak Ngaju di Katingan. Pandangan Ketua Adat (Damang 

Adat) Kecamatan Katingan Kuala Mahyudin adalah sebagai berikut: 

(1) Pada zaman Belanda pengaturan atas tanah diberlakukan hukum adat, dan 

pemimpimpin adat namanya Damang (demang adat); 

(2) Menurut hukum adat Dayak Ngaju, tanah merupakan hak adat dan hak ulayat; 

(3) Hak Ulayat adalah tanah negara yang dikelola oleh masyarakat sekitarnya, hanya 

dimanfaatkan dan tidak dimiliki; 

(4) Hak Adat adalah hak masyarakat yang sudah ditempati dan dimanfaatkan sejak 

zaman Belanda, merupakan hak milik turun temurun, dapat dijual belikan 

(tergantung sejarah dan bukti-bukti tanam tumbuh di atas lahan; 
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(5) Untuk hak adat jika ingin disertifikatkan, maka prosesnya harus melalui pengesahan 

Damang Adat dulu, setelah itu baru meminta persetujuan kepala desa dan Camat; 

(6) Luas hak ulayat bagi desa-desa suku asli Dayak adalah 15 km2 kiri dan kanan sungai 

Katingan; 

(7) Dalam kaitannya dengan TNS, Damang Mahyudin setuju jika batas TNS itu 4 km 

dari pusat desa tepi sungai Katingan; 

(8) Bagi masyarakat yang mencari ikan masuk kewilayah TNS, artinya lebih 4 km dari 

tepi sungai Katingan, maka masyarakat tersebut harus dikoordinir oleh pengelola 

TNS atau organisasi masyarakat dalam kolaborasi dengan TNS; 

(9) Mata pencaharian masyarakat sangat bergantung pada kayu dari dalam TNS, kulit 

kayu gemor, dan ikan. Oleh karena pengelola TNS harus tetap memberi ruang akses 

pada kawasan TNS untuk kepentingan stabilitas perekonomian masyarakat yang 

hidup di sepanjang sungai katingan; 

(10)Tata batas kawasan TNS harus mendapat persetujuan masyarakat dan pemerintah 

daerah, karena berkaitan dengan adanya hak ulayat masyarakat. 

 

3.3.3.  Formas Mendawai (FMM)  di Mendawai 

 

 (1) FMM merupakan kumpulan masyarakat yang mewakili 7 desa yaitu: Mendawai, 

Teluk Seguluh, Kampung Melayu, Tewang Kampung, Mekar Tani, Parigik, Muara 

Bulan. Di Muara Bulan ini sebagian besar masyarakatnya melakukan kegiatan 

penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan TNS khususnya di sekitar Sungai 

bulan; 

(2) Banyak masyarakat di Kecamatan Mendawai ini merasa sangat khawatir atas 

keberadaan TNS, sebab menurut mereka jika TNS dikukuhkan maka akses mereka 

ke dalam hutan tertutup. Sebagian besar masyarakat asli Mendawai  sebesar 70% 

penghasilannya sangat bergantung pada sumber daya alam hutan (sungai, kayu, dan 

non –kayu). Masyarakat siap mendukung keberadaan TNS jika ada alternatif sumber 

ekonomi bagi masyarakat. Artinya sebelum ada alternatif sumber ekonomi, 

masyarakat akan terus menebang pohon dari kawasan TNS; 
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(3) Hal yang paling penting bagi masyarakat adalah mencari sumber alternatif pekerjaan 

yang dapat menggantikan ketergantungan masyarakat pada sumberdaya alam hutan, 

misalnya dengan menyediakan kebun karet bagi masyarakat; 

(4) FMM berpendapat bahwa tata batas kawasan TNS harus segera diselesaikan 

secepatnya, sehingga masyarakat bisa mengambil sikap menerima atau menolak 

batas-batas tersebut. Sekarang belum ada batas TNS yang disetujui oleh masyarakat 

dan pemerintah daerah, tetapi pihak BKSDA kalimantan Tengah sudah mulai 

melarang kegiatan masyarakat dalam kawasan TNS. Jika batas sudah ada maka 

BKSDA akan semakin sewenang-wenang lagi untuk menegasikan kehadiran 

masyarakat; 

(5) Keanggotaan FMM belum dirumuskan, rencana dan program kerja belum dibuat, dan 

belum semua pengurus paham maksud dan tujuan dari Formas ini dibentuk. Sudah 

mendapat bantuan Rp 12 juta untuk pengelolaan forum dari WWF; 

(6) FMM sangat tidak setuju dengan penebangan hutan tersebut, mereka ingin membuat 

organisasi rakyat “anti illegal logging” di Mendawai; 

(7) Sebagian Masyarakat Mendawai setuju jalan baru ke Palangkaraya melalui 

Mendawai ke bukit kaki, membelah TNS. Masalahnya adalah apakah Pemda 

Katingan serius menyelesaikan jalan ini sampai selesai? Masyarakat Mendawai tidak 

percaya pemerintah daerah serius; 

(8) Pelaksanaan pemancangan tata batas sementara akhir tahun 2005 yang dilakukan 

oleh BPKH Banjarmasin yang melintasi desa transmigrasi MEKAR TANI, 

Mendawai, masuk dalam wilayah desa tersebut. Hal ini meresahkan warga desa 

tersebut; 

(9) Berkaitan dengan pengelolaan kolaborasi TNS, maka FMM mengusulkan ruang 

lingkup kemitraan berkaitan dengan: 

  a. Pemeliharaan tegakan anakan pohon Jelutung 

  b. Memanfaatkan getah jelutung dan kayunya secara teratur 

  c. Merumuskan bersama-sama sistem zonasi dan pemanfaatan kawasan TNS  

           sehingga mampu mensejahterakan masyarakat 
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 Eskalasi kegiatan penebangan pohon secara tidak syah di beberapa desa di 

sekitar Kecamatan Mendawai memang tinggi dan berbeda dengan kecamatan lainnya. 

Gambaran penebangan pohon tanpa izin tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Banyak terjadi kegiatan illegal logging di Sungai Bulan. Pekerja kayu dalam 

kawasan TNS sekitar 3000 orang yang berasal dari kecamatan Nagara , Banjarmasin, 

masyarakat desa-desa di Mendawai, Solo, Palembang; 

(2) Permodalan penebangan liar di dalam kawasan TNS berasal dari “orang luar”. 

Pemilik bandsaw adalah penduduk lokal Mendawai. Pemilik bandsaw diberi modal 

oleh cukong yang berasal dari Nagara atau Palembang. Pemodal illegal logging 

berasal dari Palembang dan Banjarmasin. 

(3) Di Kecamatan Mendawai diduga ada sekitar 500 unit meja bandsaw yang aktif 

beroperasi. Setiap bandsaw mampu menggergaji 100 batang kayu/hari. Dalam sehari 

di Mendawai memerlukan 50.000 batang kayu dari hutan sekitarnya. Ukuran kayu 

mulai dari diameter 20 cm up  

(4) Saat ini ada 63-70 kapal di muara katingan yang akan memuat kayu illegal. Setiap  

kapal memiliki kapasitas paling sedikit 1500 m3/kapal. Kapal tersebut tidak berani 

masuk ke sungai katingan karena ada info team gabungan anti illegal logging akan 

masuk ke katingan. Biasanya kapal-kapal tersebut masuk ke sungai Katingan untuk 

mengambil kayu log dan gergajian illegal dari wilayah sungai katingan; 

(5) Masyarakat asli di Mendawai akan berhenti melakukan tindakan illegal logging di 

kawasan TNS jika pendatang dari Palembang dan Nagara berhenti melakukan 

penebangan liar. Sebab 90% pelaku illegal logging adalah penduduk pendatang dan 

hanya 10% saja penebang liar yang berasal dari sekitar kecamatan Mendawai. 

(6) Hasil hutan non kayu seperti rotan sangat banyak di TNS dan kebun-kebun rakyat, 

tetapi rotan sangat kurang diambil oleh masyarakat, karena harga rotan sangat murah 

tidak sesuai dengan biaya eksploitasinya. 

 Untuk mengetahui lebih dalam lagi suara-suara rakyat di desa, maka diperlukan 

informasi lainnya dari Ketua badan Perwakilan Desa Tumbang Bulan Kecamatan 

Mendawai sebagai berikut: 
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(1) Ekonomi masyarakat di Tumbang bulan bersumber dari menebang kayu di kawasan 

TNS dan sekitarnya, menangkap ikan di sungai-sungai sekitar dan di dalam kawasan 

TNS, sedikit pertanian (padi), dan mengambil getah jelutung (pembelinya sekarang 

sulit, karena konsentrasi masyarakat menebang kayu). Jauh sebelum sebangau 

ditunjuk sebagai TNS tahun 2004, masyarakat sudah berusaha kayu di sungai bulan; 

(2) Potensi sumberdaya ikan semakin menurun dari waktu ke waktu karena semakin 

banyak masyarakat yang menangkap ikan sebagai mata pencaharian dan sumber 

ekonomi, dan tanpa ada upaya mengembangkan ikan melalui sistem budidaya; 

(3) Jumlah penduduk desa Tumbang bulan sekitar 500 KK, hampir semuanya adalah 

masyarakat pendatang: 50% dari Banjar, Katingan 30% dan Jawa 20%; 

(4) di sekitar Sungai Bulan banyak dijumpai komunitas ORANG HUTAN. 

(5) Kolaborasi pengelolaan TNS dapat dilaksanakan dengan desa dan masyarakat, 

dengan syarat kolaborasi tersebut harus dikaitkan dengan upaya-upaya memecahkan 

masalah ekonomi rakyat di Tumbang Bulan. Misalnya menanam kayu jelutung, 

memelihara dan memanfaatkannya. 

 

3.3.4. Formas Kamipang (FMK)
1
 

 

(1) FMK Kamipang didukung oleh 9 desa yaitu desa Asam Kumbang, Baun Bango, 

Tumbang Runen, Jahanjang, Keruing, Perupuk, Telaga, Tampelas, dan galinggang. 

 (2) FMK pembentukannya difasilitasi oleh WWF pada pertengahan tahun 2005, tetapi 

sebagian besar pengurus dan masyarakat tidak paham akan maksud dan tujuan dari 

Formas ini; 

(3) Keanggotaan FMK tidak jelas, dan selama ini tidak pernah ada rapat-rapat yang 

dilakukan oleh FMK; 

(4) Rencana dan program kerja FMK belum ada, karena pengurus tidak tau apa yang 

mau dikerjakan. Ada kesan WWF bekerja sendiri dan kurang dalam memberdayakan 

masyarakat. Fungsi Formas terhadap pengelolaan TNS belum ada kejelasan. Formas 

harus dipahami sebagai lembaga yang membela kepentingan masyarakat; 

                                                 
1
 Data dan informasi diperoleh dari bapk Edwar dahlan yang tinggal di desa Asem Bagus, sebagai bagian 

dari pengurus Formas Kamipang 
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(5) Jika pengelolaan TNS hanya melarang masyarakat masuk ke hutan, tanpa 

membangun ekonomi rakyat alternatif maka sebagian besar masyarakat akan 

melawan pengelola TNS; 

6) Masyaraat Asem Kumbang tetap akan terus mengambil kayu di sepanjang sungai 

Kamipang. Kayu diambil dari sekitar kiri-kanan (5 km) dari sungai kamipang, 

dengan pemodal berasal dari orang luar  (Banjarmasin); 

 Beberapa hal yang berkaitan dengan rencana pengelolaan kolaborasi TNS 

menurut perspektif masyarakat:  

(1) Harus dipahami bahwa mata pencaharian penduduk di kamipang sebagian besar 

adalah mengambil kayu dari hutan, menangkap ikan di sungai-sungai, 

mengumpulkan rotan (dari alam dan kebun), mengambil getah jelutung, dan 

mengumpulkan kulit gemor. Oleh karena itu pada waktu yang akan datang, getah 

jelutung dalam FMK ini dimintakan kepada pemerintah agar ada keharusan dikelola 

oleh masyarakat; 

(2) Cara mengembangkan bisnis getah jelutung: 

 a. buat kerjasama pemasaran dengan pembeli getah (ini perlu dibangun ulang  

          karena sudah lama pembelinya tidak ada) 

 b. Negosiasi harga jelutung harus jelas karena harga yang ada bervariasi antara  

          Rp 2500 – Rp 4000 / kg getah 

 c. Jelutung yang baik disadap adalah berasal dari pohon yang memiliki diameter  

          lebih dari 40 cm. Dalam 20 hari, 100 pohon jelutung akan memperoleh hasil  

          sekitar 100 kg getah 

 d. Penduduk ingin menanam jelutung, tetapi tidak memiliki modal untuk  

      menanam tanaman tersebut. 

(3) Peluang kolaborasi dalam TNS adalah antara lain:   

 a. Masyarakat setuju memelihara tegakan jelutung baik dalam TNS maupun di  

          luar TNS. Maksudnya untuk mengambil getahnya dan kayunya; 

 b. Kembangkan tanaman jelutung di lahan milik rakyat; 

 c. Karet tidak cocok, karena rawa sebagian besar kawasan di Kamipang berupa  

          rawa. Hanya pohon jelutung yang sesuai untuk ditanam; 

 d. Kendala kolaborasi adalah bahwa ekonomi rakyat sudah sangat bergantung  
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     pada sumber kayu dari dalam TNS.. 

 

 Interaksi masyarakat desa Baun Bango dengan kawasan TNS dan sumberdaya 

alam lainnya adalah sebagai berikut 
2
: 

 (1) Pekerjaan utama masyarakat desa Baun Bango adalah menebang kayu dan mencari 

ikan di sungai-sungai, dan sekarang sedang belajar melakukan budidaya ikan lokal; 

(2) Penduduk di desa ini ada 190 KK. Ekonomi alternatif selain kayu sedang disiapkan 

oleh pemerintah yaitu akan dibangun kebun karet seluas 190 ha. Artinya setiap KK 

akan dipersiapkan memperoleh kebun karet seluas 1 ha; 

(3) Sebanyak 70% penduduk adalah asli dayak Katingan, 2% non-dayak, dan 28% asal 

dayak Kalimantan Tengah; 

(4)  Sebagian pendudk yang berprofesi menangkap ikan adalah di lokasi DANAU 

JALAN PENGEN (JP). Banyak jaring dan bubu di pasang disepanjang sungai meuju 

danau, dan juga banyak jaring penangkapan ikan di pasang di danau tersebut. Model-

model kapling wilayah oleh masyarakat dapat dilihat di danau jalan japen ini; 

(5) Masyarakat mengharapkan agar danau Jalan Pangen dikeluarkan dari TNS karena 

sebagai tempat penangkapan ikan bagi masyarakat. Dengan demikian batas TNS 

hendaknya 8 km masuk ke dalam terhitung dari tepi sungai desa Baun Bango; 

(6) Apapun keputusan tentang BATAS TNS,  masyarakat mengusulkan agar danau JP 

dapat terus dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat sebagai mata pencaharian 

utama. Ikan dapat di jual segar dan dikeringkan.  Masyarakat menginginkan agar 

danau JP dapat tetap dikelola dan di atur oleh komunitas masyarakat secara 

HUKUM ADAT; 

(7) Mengambil getah jelutung juga dilakukan oleh masyarakat. Harga jual getah jelutung 

Rp 2500/kg; Tetapi pengambilan getah jelutung kurang diminati karena masyarakat 

lebih suka menebang pohon; 

(8) Masyarakat mendukung keberadaan TNS jika ada upaya mencarikan alternatif 

ekonomi bagi masyarakat. Penanaman karet unggul atau lokal di lahan masyarakat 

sangat diharapkan oleh masyarakat. Untuk pengembangan ekonomi daerah 

                                                 
2
 Data dan informasi diperoleh dari Kepala Desa Baun Bango 
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hendaknya pemerintah segera mewujudkan pembangunan jalan darat menuju 

Kasongan (80 km). 

(9) Harga-harga ikan di Baun Bango adalah sebagai berikut: 

 a. Ikan tempahas dan tapa  : Rp 6000 / kg 

 b. Ikan Lais dan baung  : Rp 8000 / kg 

 c. Ikan gabus   : Rp 7000 / kg 

 

3.3.5. Formas Tasik Payawan (FTP) 

 

(1) Pengurus FTP mendapat mosi tidak percaya dari oknum dan politisi desa Petak 

Bahandang, bahwa FTP adalah hanya perpanjangan tangan dari WWF saja; 

(2) FTP dibentuk pada pertengahan tahun 2005, dan belum memiliki anggota yang jelas, 

tidak ada rencana dan program kerja; 

(3) Pengurus FTP terdiri dari perwakilan desa-desa yang ada di kecamatan Tasik 

Payawan. Belum pernah ada rapat-rapat mengenai FTP karena kurang pembinaan 

dari WWF. 

(4) FTP sudah menerima dana pengelolaan forum dari WWF sebesar Rp 12 juta; 

(5) Masyarakat yang kehidupannya bergantung pada ekonomi kayu dari dalam kawasan 

TNS, seperti mereka yang berusaha kayu di wilayah Sungai Rasau, sangat keberatan 

dengan kehadiran TNS yang akan mengambil kawasan Sungai Rasau, sebab di 

sungai rasau ini banyak tanaman karet tua milik adat dan ulayat masyarakat. Justru 

masyarakat ingin meremajakan kebun karet tua di sungai rasau tetapi tidak punya 

dana; 

(6) Sungai rasau sekarang ini tempat masyarakat menebang kayu illegal, tetapi 

disepanjang sungai rasau ini juga telah ditanam tanaman karet sebagai kebun tua 

milik masyarakat. Dimintakan agar sungai rasau dikeluarkan dari kawasan TNS; 

(7) Bagaimana sesungguhnya pengakuan pemerintah pusat terhadap hak-hak    

      masyarakat adat? Siapa yang memetakan hak ulayat masyarakat? 

(8) Kegiatan zonasi yang akan dibuat oleh pengelola TNS, masyarakat setuju saja asal 

kepentingan ekonomi masyarakat tidak terganggu; 

(9) Tuntutan warga desa Petak bahandang adalah KELUARKAN WILAYAH SUNGAI 

RASAU dari wilayah TNS. 
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3.3.6. Sumberdaya Alam menurut Adat dayak Ngaju
3
 

 

(1) Menurut ketentuan adat dayak katingan, 5 km kiri – kanan dari sungai katingan 

merupakan wilayah kerja orang kampung untuk usaha ekonomi mereka; 

(2) Usaha menebang kayu tidak di atur dalam ketentuan adat. Penebangan pohon tidak 

legal sudah menjadi tanggung jawab hukum positif untuk menyelesaikan nya; 

(3) Daerah yang dikramatkan merupakan milik komunal untuk kepentingan komunal 

(4) TANAH PAHEWAN merupakan tanah yang dilindungi dan di kramatkan oleh 

penduduk;  

(5) SINGER adalah ketetapan dan sangsi denda. DJIPEN merupakan bentuk denda dan 

tingkat besarnya denda; 

(6) Majelis Adat Kabupaten Katingan dapat diajak secara aktif untuk menyelesaikan 

bata-batas sungai dengan batas TNS; 

(7) Sangat setuju jika danau dan sungai yang banyak ikannya dikelola dengan sistem 

adat; 

(8) Adat memang mengatur tanam tumbuh, tetapi nyaris adat tidak mengatur secara 

spesifik cara-cara memanfaatkan kayu secara tidak sah; 

(9) Desa tumbang linting sangat terkenal sebagai desa penghasil rotan mentah, karena 

rotan sudah dibudidayakan di desa sejak lama, tetapi sekarang ini harga rotan rendah 

dan gairah masy menurun untuk memelihara rotan. Pendapatan masyarakat 80 % 

berasal dari rotan, dan ekonomi rotan ini sudah sejak zaman Belanda. 

(10) Tanaman rotan umur 7-8 tahun sudah dapat di panen pertama. Setelah itu dapat di 

panen setiap 3 tahun; 

(11) Sekarang ini harga rotan sangat jatuh dan tidak seimbang dengan biaya 

produksinya. Tahun 1970-1980 harga rotan Rp 120.000 / 100 kg (basah), harga beras 

Rp 65000 / 100 kg (artinya 1 kg rotan dapat membeli 2 kg beras). 

(12) Tahun 2004-2005 harga rotan basah Rp 125.000/100 kg, dan harga beras Rp 

450.000 / 100 kg , (artinya 4 kg rotan dapat beli 1 kg beras). Nilai tukar rotan sangat 

jatuh jika dibandingkan dengan tahun 1970-an. 

                                                 
3
 Data dan informasi berasal dari Damang Adat Nurtinus, desa Tumbang Linting Kecamatan Katingan 

Hilir, Kabupaten Katingan, Fenruari 2006 
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3.4. Syarat kolaborasi versi Pemerintah Daerah dan masyarakat 

 

 Seperti diketahui bahwa Bupati Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2004 

menyetujui terbentuknya TNS. Namun demikian sejak akhir 2005 banyak perdebatan 

muncul di publik Kalteng tentang eksistensi TNS tersebut. Sampai April 2006 pihak 

pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau tetap memberikan dukungan dikukuhkannya 

TNS. Hanya saja harus diakui bahwa setelah munculnya surat dukungan dari Bupati 

Pulang Pisau jarang sekali ada kegiatan dan sosialisasi berarti dari pihak WWF dan 

BKSDA. Dengan demikian manfaat kehadiran TNS tidak diketahui oleh pemerintah 

daerah dan masyarakat. 

 Masalah-masalah yang selalu timbul dalam masyarakat terkait dengan kehadiran 

TNS di wilayah Kabupaten Pulang Pisau adalah antara lain: (1) Apa dampaknya 

tindakan menebang pohon oleh masyarakat yang kehidupan ekonominya bergantung 

pada hasil hutan dari TNS; (2) Manfaat ekonomi apa saja yang boleh dilakukan 

masyarakat di dalam kawasan TNS?, dan (3) bagaimana dengan sistem ZONASI-

ZONASI kawasan dalam TNS? 

 Cita-cita atau keinginan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau dan katingan 

terhadap TNS adalah : 

(1) Menjaga dan mendukung agar kawasan hutan secara umum di kabupaten tetap 

lestari 

(2) Mengembalikan potensi sumberdaya hutan di Sebangau seperti sediakala 

sehingga hutan benar-benar tempat semua orang mencari sumber-sumber 

kehidupan yang berkelanjutan 

(3) Membuka isolasi wilayah, membangun infrastruktur yang menghormati 

lingkungan. Jika ada kawasan hutan yang terkena pembukaan jalan baru, maka 

hal  ini tidak dipersoalkan, pihak departemen kehutanan agar menilai dengan 

benar untung dan ruginya jika jalan dibuat melalui kawasan TNS. 

(4) Sumber pendanaan daerah untuk pembangunan sangat terbatas, sehingga perlu 

dicarikan alternatif dana-dana pembangunan. Misalnya dengan meminta kepada 

Departemen Kehutanan untuk memberikan tambahan bantuan dana DAU dan 

DAK bagi daerah-daerah yang mendukung kawasan konsrevasi. 
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(5) Apa manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat dan daerah dengan 

adanya TNS tersebut? 

(6) Pemda tidak mau terjadi jika dengan mendukung TNS kemudian masyarakat 

mereka menjadi lebih miskin sebagai akibat sumberdaya alamnya dikelola oleh 

pemerintah pusat; 

(7) Peta RTRWP masih harus di sinkronkan dengan peta penunjukan TNS dari 

menteri Kehutanan 

(8) Lahan di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau habis terbagi ke dalam 

penggunaan hutan konservasi (sekitar 30% masuk kawasan TNS). Oleh karena 

itu Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau meminta kompensasi 

kawasan hutan produksi yang masih tersisa agar beberapa bagian dapat 

dikonversi menjadi kawasan perkebunan, untuk menunjang perekonomian rakyat 

dan daerah (PAD). 

(10) Masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di dalam TNS 

harus mendapat perlakuan manusiawi. Bagi mereka yang bekerja menebang kayu 

secara illegal, mohon dicarikan alternatif ekonominya. Bagi masyarakat yang 

memanfaatkan perairan (sungai, rawa) dalam TNS hendaknya tetap dibiarkan 

untuk terus berusaha di sana tetapi harus dibina jangan sampai merusak 

sumberdaya alamnya. 

 

Kemungkinan kolaborasi dengan TNS 

 

(1) pemberdayaan masyarakat sekitar TNS diupayakan tidak di dalam kawasan TNS, 

tetapi arahkan di zona penyangga luar TNS. 

(2) Libatkan masyarakat transmigrasi di kecamatan Sebangau Kuala , kembangkan 

ekonomi rakyat, sehingga mereka tidak melakukan eksodus (di sini sudah 

dibentuk FORMAS Sebangau Kuala), ketuanya pak Drs Icha), kembangkan 

kebun karet di sekitar kawasan penyangga luar TNS. 

(3) Kegiatan illegal logging harus distop dengan tegas, walaupun masyarakat yang 

usaha kayu akan menjerit keras. Oleh karena itu TNS harus mengupayakan 

mencari alternatif usaha ekonomi bagi masyarakat seperti ini agar beralih mata 

pencahariaanya. 
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(4) Di dalam TNS yang masuk dalam Kabupaten Pulang Pisau, sesungguhnya tidak 

ada “claim adat”: dari masyarakat, karena selama ini memang tidak  ada 

penduduk yang bermukim permanen. Hanya ada penduduk Kabupaten Pulang 

Pisau yang mencari ikan di dalam kawasan TNS tersebut. Oleh karena itu lokasi 

pencarian ikan yang masuk kawasan TNS harus di atur pemanfaatannya. 

(5) Pengelolaan TNS akan efektif jika mempertimbangkan kepentingan para pihak 

sesuai dengan tata aturan yang berlaku 

(6)  Kolaborasi mencakup hal-hal sbb: 

a. pengembangan SDM 

b. mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan 

kemampuan 

c. pengembangan data dan informasi bersama 

d. kontribusi dana masing masing pihak; dan 

e. dukungan lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak 

 

Kendala dan resolusi untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan pemerintah 

daerah tersebut adalah antara lain: 

(1) Sosialisasi program dan kegiatan TNS sangat kurang kepada Masyarakat; 

(2) Perlu adanya upaya pengembangan ekonomi rakyat alternatif, untuk secara 

perlahan menggantikan ekonomi kayu. Hal ini berkaitan dengan pembinaan 

ekonomi Masyarakat; 

(3) mengembangkan tanaman karet di lahan milik rakyat sebagai strategi 

menyiapkan alternatif ekonomi rakyat yang bergantung pada sumberdaya hutan. 
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BAB IV 

 

ANALISIS KEBUTUHAN STRATEGIS 

PENGELOLAAN KOLABORASI TAMAN NASIONAL SEBANGAU 

 

 

 

 

 

 Jika diperhatikan secara cermat, permasalahan yang muncul berkaitan dengan 

penunjukan kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS) seperti yang diuraikan pada bab 

III sangat banyak. Permasalahan tersebut muncul dari berbagai stakeholders (para pihak) 

yang berkepentingan dengan kawasan TNS yang luasnya sekitar 568.000 ha dan 

mencakup wilayah Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya.  

 Bagi kepentingan sebuah tujuan yang ingin dicapai seperti perlunya kawasan 

konservasi yang dikelola melalui lembaga Taman Nasional Sebangau, maka semua 

permasalahan harus dianalisis dengan hati-hati dengan menggunakan metoda yang 

sederhana dan mudah dimengerti. Oleh karena itu metoda SWOT digunakan untuk 

menganalisis strategi yang paling mendekati pemecahan permasalahan penunjukan TNS. 

Dari Strategi ini akan dihasilkan beberapa alternatif  konsep rencana pengelolaan yang 

akan dilaksanakan oleh pengelola TNS. Analisis SWOT adalah analisis pada masalah-

masalah yang dihadapi oleh satu lembaga atau kegiatan dengan melihat faktor internal 

(variabel Strengths dan Weaknesses) dan faktor eksternal (variabel Opportunities dan 

Threats). Analisis SWOT membandingkan antara faktor ekternal peluang (opportunities) 

dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan 

(weaknesses). 

 Menurut Rangkuti (1997) kegiatan yang paling penting dalam proses analisis 

adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis 

situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa 

yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah. Menurut Boulton (1984), 

proses untuk melaksanakan analisis suatu kasus dapat dilihat pada diagram Proses 

Analisis Kasus. Kasus harus dijelaskan sehingga semua pihak dapat mengetahui 

permasalahan yang sedang terjadi. Analisis Kasus pengelolaan Taman Nasional 

Sebangau mengikuti alur kasus seperti yang dijelaskan oleh Boulton. 
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       Gambar 4.1. Proses analisis kasus TNS untuk pendekatan SWOT 

                 (sumber:Boulton, 1984, dan modifikasi) 

 

 4.1.  Analisis Lingkungan Internal 

 

 Analisis lingkungan internal ditujukan untuk mengetahui berbagai kekuatan 

(strenghtening) dan kelemahan (weakness) dari masing-masing potensi kegiatan yang 

tersedia untuk dikerjakan dalam pengelolaan Taman Nasional Sebangau. Lingkungan 

internal adalah kondisi biofisik dari TNS yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, 

dikonservasi, dilindungi, dan diteliti pengembangannya. Anlisis lingkungan internal 

TNS ditunjukkan dalam tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1. Analisis lingkungan internal potensi TNS dan Sekitarnya 

 

 

No 

SITUASI 

BIO-FISIK 

KEKUATAN 

(STRENGTHS) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESSES) 

I DALAM KAWASAN TNS 

1 Konservasi ekosistem 

Gambut 

* Gambut di sebangau me 

nempati areal yang luas 

untuk perlindungan 

* Manfaat lahan gambut belum 

banyak dipahami oleh masya 

rakat 

   ANALISIS SITUASI                                               ANALISIS KAWASAN TNS 

   DI DAERAH      

 

 Jelaskan situasi 

 

 

Evaluasi situasi 

Cari pemecahan 

masalah 

Mengetahui tujuan dan strategi 

Tentukan alternatif dan pilihan 

strategi 

Tentukan dan         Tentukan dan 

Evaluasi ling           Evaluasi kekua 

Kungan peluang     tan dan kelema 

Dan ancaman         han TNS 

TNS 

Analisis masalah yang perlu 

mendapat perhatian 
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ekosistem 

* Kawasan gambut sebagai 

penyimpan air untuk kebutu 

han makhluk hidup 

* Gambut sebangau represen 

tasi dari gambut tropis dunia 

* Gambut tropis sebangau 

sumber ilmu pengetahuan 

dan menjadi ciri khas pulau 

Kalimantan 

* Fungsi kawasan gambut 

sebagai penyimpan air kurang 

dimengerti oleh banyak pihak 

* Penataan kawasan gambut 

belum pernah dilaksanakan 

* Over eksploitasi di kawasan 

gambut oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab 

* Konservasi gambut seringkali 

menegasikan kepentingan 

masyarakat dan budaya 

* Upaya konservasi gambut 

belum ada 

2 Konservasi Komuni tas 

Orang utan 

* Orang utan merupakan hewan 

alam yang dilindungi karena 

terancam punah 

* Sebangau merupakan habitat 

hidup komunitas orang utan 

* Konservasi orang utan harus 

dikaitkan dengan pengemba 

ngan ilmu pengetahuan  

* Perlindungan orang utan akan 

mampu menciptakan ruang 

ekonomi, peluang kerja, 

pendapatan pemerintah 

* Habitat orang utan sebagai 

wilayah ekowisata 

* Taksiran populasi orang utan 

di kawasan sebangau datanya 

belum meyakinkan 

* Sebaran komunitas orang utan 

di dalam TNS belum diketa 

hui secara pasti lokasinya 

* Orang utan belum menjadi 

kebanggaan lokal, selama ini 

orang utan masih menjadi 

kebanggan ”orang asing” 

* Belum ada upaya nyata 

perlindungan pada orang utan 

di sekitar sebangau 

* Belum ada manfaat ekonomi 

bagi daerah dan masyarakat 

yang berasal dari ”bisnis 

orang utan” 

3 Penabatan kanal dalam 

kawasan TNS 

* Meningkatkan sebaran air 

permukaan ke kawasan 

sebangau, hususnya pada 

musim kemarau 

* Mampu mengontrol 

keluarnya kayu liar dari 

dalam kawasan TNS 

* Kanal yang sudah   ditabat 

dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan perikanan 

budidaya keramba oleh 

masyarakat atau oleh pemilik 

kanal 

* Jumlah kanal yang sudah 

ditabat sangat terbatas, 

padahal ratusan kanal ada di 

dalam TNS 

* Belum ada inventarisasi 

jumlah dan sebaran kanal 

dalam kawasan TNS 

* Setiap kanal selalu terkait 

dengan upaya mengeluarkan 

kayu dari dalam kawasan 

TNS. Kanal sering dimiliki 

perorangan atau sekumpulan 

orang 

* Ada kerja sama antara pemilik 

kanal dengan penebang / 

pedagang kayu. Ada tarif 

setiap m3 ika kayu melalui 

kanal seseorang 

* Belum ada usaha alternatif 

seperti budidaya ikan model 

keramba di sepanjang kanal 

4 Batas luar TNS  *Kepastian akan batas luar 

antara kawasan TNS dengan 

lahan milik masyarakat akan 

memberikan kepastian 

hukum 

* Pelaksana pembuatan tata 

batas TNS adalah BPPH yang 

berkedudukan di Banjarmasin 

dan kurang terbuka di dalam 

proses pelaksanaan 
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* Sesuai prosedur hukum tata 

batas hutan, kegiatan tata 

batas ditetapkan oleh 

kesepakatan di tingkat 

pemerintah daerah. Jadi 

peranan pemerintah daerah 

sangat penting dan strategis. 

Karena itu pemerintah daerah 

harus serius mencermati 

setiap proses pelaksanaan tata 

batas di daerah 

* Sebangau baru sebatas 

penunjukan menjadi TNS, 

masih dimungkinkan proses 

negosiasi para pihak dengan 

memperhatikan kepentingan 

masing-masing pihak. Oleh 

karena itu masyarakat, 

pemerintah, dan para pihak 

lainnya memiliki peluang 

memberikan masukan 

* Panitia tata batas Kota 

Palangkaraya belum terbentuk 

karena kurang difasilitasi oleh 

BPPH 

* Sebagian besar desa-desa di 

sekitar TNS tidak mengetahui 

ada kegiatan pelaksanaan tata 

batas TNS 

* Laporan kemajuan pelaksa 

naan tata batas TNS oleh 

pelaksana tidak ada kepada 

pemerintah Propinsi Kaliman 

tan Tengah dan Kabupaten 

Katingan dan Pulang Pisau 

* Pelaksanaan tata batas belum 

mencerminkan proses 

partisipasi dan transparan. 

Seringkali hal ini terjadi 

hanya karena petugas 

lapangan tidak mau repot 

* Belum pernah ada rapat-rapat 

pembahasan hasil pengukuran 

batas sementara di Propinsi 

dan Kabupaten / kota 

5 Sistem Zonasi * Sistem zonasi merupakan ciri 

dari pengelolaan kawasan 

konservasi dengan bentuk 

Taman Nasional, sehingga 

dimungkinkan untuk 

dikaitkan dengan pemecahan 

masalah-masalah sosial 

ekonomi masyarakat sekitar 

TNS 

* Sistem zonasi memberikan 

kepastian ruang-ruang kawa 

san hutan yang dapat 

dimanfaatkan dan yang tidak 

dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat secara langsung 

maupun tidak langsung 

* Seharusnya pembuatan 

zonasi-zonasi dalam TNS 

melibatkan pertisipasi para 

pihak yang berkepentingan 

dengan TNS 

* Konsep zonasi dalam TNS 

belum pernah ada dan lebih 

dari itu konsep pengelolaan 

kawasan TNS secara keselu 

ruhan belum pernah ada juga 

* Belum ada kegiatan yang 

terkait dengan penentuan dan 

pelaksanaan zonasi, baik 

ditingkat konsep maupun 

ditingkat implementasi 

lapangan 

* Belum ada kepastian berusaha 

bagi masyarakat di dalam 

kawasan TNS 

* Siapa sesungguhnya yang 

bertanggung jawab terhadap 

proses-proses sampai TNS ini 

dikukuhkan sebagai TNS 

definitif, tidaklah diketahui 

oleh pemerintah daerah dan 

masyarakat. Demikian pula 

halnya siapa yang 

bertanggung jawab dengan 

konsep zonasi dalam TNS? 

    

II USAHA EKONOMI SEKITAR KAWASAN TNS 

No BIDANG USAHA 

EKONOMI  MASYARA 

KAT 
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A Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau 

1 Perkebunan Karet  Terdapat lahan yang luas 

untuk pengembangan. 

 Dapat menjadi pekerjaan 

utama ibu rumahtangga. 

 Terdapat kelompok tani 

yang cukup banyak. 

 Lahan belum siap tanam. 

 Masyarakat belum biasa 

dalam budidaya karet. 

 Kualitas hasil karet 

umumnya rendah. 

2 Perkebunan Nilam  Lahan yang dapat 

digunakan untuk budidaya 

cukup luas. 

 Petani masih dapat dilatih 

budidaya. 

 Masyarakat masih berada 

pada tahap pengenalan 

 Belum ada perkumpulan 

petani nilam. 

3 Perikanan Darat  Masyarakat telah terbiasa 

dalam menangkap dan 

mengolah ikan. 

 Penangkapan ikan masih 

tradisional. 

 Pengolahan ikan terbatas 

pada ikan asin. 

 Ancaman stroom oleh 

orang luar. 

 Tidak terdapat lembaga 

adat untuk kelestarian alam. 

B Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan 

1 Padi dan Palawija  Dapat ditanami 2 kali 

setahun. 

 Ketrampilan petani dalam 

usahatani padi dan palawija 

cukup memadai. 

 Transmigran umumnya 

bekerja lebih ulet. 

 Terdapat traktor dan ternak 

untuk bajak. 

 Produksi rata-rata 2,5 ton 

gabah. 

 Terdapat koperasi di tiap 

desa, bahkan tiap RW. 

 Input produksi tersedia di 

jual. 

 Terdapat lembaga keua 

ngan. 

 Terdapat cara ”bayar 

panen” untuk memperoleh 

input produksi meskipun 

tidakmemiliki uang tunai. 

 

 Kesuburan tanah cepat 

terkuras. 

 Serangan tikus, walang 

sangit dan babi hutan 

2 Perkebunan Karet  Masyarakat masih dapat 

dibina dan dilatih untuk 

budidaya karet. 

 Terdapat cukup banyak 

koperasi. 

 Belum banyak yang 

menanam karet. 

 Banyak koperasi yang tidak 

jalan. 

3 Perikanan Laut Terdapat sumberdaya manusia 

yang ahli. 

 Terdapat koperasi 

swamitra. 

 Terdapat lembaga keuangan 

Masih banyak masyarakat 

yang tidak mampu 

memanfaatkan peluang usaha. 
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lain. 

 Harga ikan laut dan udang 

cukup mahal. 

 Penjualan sampai ke Pulau 

Jawa 

 

C Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan 

1 Perikanan Darat dan Air 

Tawar 
 Terdapat kolam pada setiap 

rumahtangga masyarakat. 

 Menangkap ikan di danau 

dan sungai telah dilakukan 

sejak lama. 

 Terdapat koperasi 

 

 Danau masih belum 

dikelola. 

 Belum dibuat tambak-

tambak percontohan. 

 Kolam yang dimiliki warga 

tidak digunakan. 

 Masyarakat masih memiliki 

budaya pungut 

 Koperasi tidak jalan. 

2 Wisata Alam  Terdapat tenaga kerja yang 

masih yang waktu kerja 

masih kurang. 

 Masyarakat masih dapat 

dibina dalam mengelola 

wisata alam. 

 Objek-objek wisata belum 

pernah dikelola. 

 Objek wisata terancam 

rusak karena penebangan 

hutan. 

 Masyarakat tidak punya 

pengalaman mengelola 

objek wisata. 

3 Perkebunan Jelutung  Terdapat cukup banyak 

tenaga kerja yang dapat 

dilatih. 

 Terdapat innonator yang 

dapat ditiru oleh rakyat 

lainnya. 

 Lahan belum siap tanam. 

 Pengetahuan dan 

pengalaman rakyat dalam 

perkebunan jelutung belum 

ada. 

D Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan 

1 Wisata Alam  Masyarakat sekitar danau 

cukup sadar memelihara 

sumberdaya alam. 

 Telah dibentuk pengurus 

kawasan wisata danau 

Jalampangen. 

 Bila dapat dipromosi, 

kawasan wisata ini dapat 

memiliki nilai ekonomi 

tinggi. 

 Ketiga danau kurang 

terpelihara. 

 Pengalaman masyarakat 

dalam mengelola kawasan 

wisata belum ada. 

 Terdapat orang luar yang 

sering menyetroom ikan di 

danau. 

 Tidak terdapat 

kelembagaan adat. 

 Tempat wisata masih belum 

dapat menghasilkan apa-

apa, kecuali ikan tangkap.  

2 Perikanan Air Tawar  Masyarakat sekitar sadar 

akan pelestarian 

sumberdaya ikan di 

wilayahnya. 

 Masyarakat sudah terbiasa 

menangkap dan mengolah 

hasil ikan. 

 Tenaga kerja tersedia 

banyak. 

 Ancaman stroom yang 

dilakukan orang luar. 

 Ketrampilan pengolahan 

hasil ikan masih kurang. 
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3 Perkebunan Rotan  Kebun rotan mencapai 20% 

luas tiap desa. 

 Masih tersedia lahan untuk 

pengembangan. 

 Mencapai 80% masyarakat 

punya kebun rotan. 

 Terdapat kelompok tani. 

 Terdapat rakyat yang 

memiliki ketrampilan 

anyaman. 

 Masyarakat telah terbiasa 

dengan usaha rotan. 

 Telah ada asosiasi petani 

rotan Katingan. 

 Kebun rotan kurang 

terpelihara dan jarang ada 

penanaman baru. 

 Cara budidaya rotan masih 

tradisional. 

 Anyaman rotan tidak 

diminati kaum muda. 

 Tali milyar lebih tahan 

lama daripada rotan. 

 Hasil olahan rotan rakyat 

kualitas rendah. 

 Asosiasi petani rotan tidak 

berfungsi. 

E Kecamatan tasik Payawan, Kabupaten Katingan 

1 Perikanan Darat dan Air 

Tawar 
 Terdapat balai benih ikan 

 Terdapat tenaga terampil di 

bidang perikanan budidaya. 

 Masyarakat mudah meniru 

anjuran pengembangan ikan 

budidaya. 

 Masyarakat sudah terbiasa 

menangkap ikan. 

 Dapat diolah menjadi ikan 

kering dan wadi. 

 Penjualan mulai dari di 

desa, kasongan, hingga ke 

Palangka Raya 

 Ketrampilan dalam usaha 

perikanan hanya 

berdasarkan tradisi. 

 Masih terdapat yang 

melakukan stroom. 

2 Perkebunan Rotan 

 
 Kebun rotan yang dimiliki 

rakyat mencapai 50% luas 

tiap desa. 

 Masih terdapat lahan untuk 

pengembangan kebun 

 70% KK memiliki kebun 

rotan. 

 Masih terdapat lahan untuk 

pengembangan kebun. 

 Masyarakat sudah biasa 

berusaha rotan. 

 Terdapat pedagang 

pengumpul di tingkat desa. 

 Terdapat asosiasi petani 

rotan. 

 Terdapat listrik yang nyala 

12 jam hingga 24 jam 

 Kebijakan pemerintah 

daerah sangat mendukung 

pengembangan rotan. 

 Terdapat sinyal sarana 

telekomunikasi. 

 Kebun rotan kurang 

terpelihara. 

 Ketrampilan usaha rotan 

masih dilakukan secara 

tradisional. 

 Ketrampilan pengolahan 

rotan kurang diminati 

generasi muda. 

 Modal pedagang 

pengumpul terbatas. 

 Asosiasi petani rotan tidak 

berfungsi. 

 Harga rotan basah masih 

murah dan tidak stabil. 

 Belum diolah menjadi 

barang jadi atau setengah 

jadi. 

 Angkutan masih 

mengandalkan sungai. 

 Kebijakan pemerintah 

daerah masih terkendala 

modal dan manajemen. 

3 Perkebunan Karet  Terdapat kebun karet pada 

setiap desa. 

 Karet dapat dipungut tiap 

hari. 

 Kebun karet kurang 

terpelihara. 

 Karet masih berupa bibit 

lokal. 
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 Masyarakat cukup 

mengenal usaha 

penanaman, pengolahan 

sampai pemasaran karet. 

 Terdapat koperasi 

keagamaan. 

 Koperasi tidak berfungsi. 

 Tidak ada kelembagaan 

untuk usahatani karet. 

 Kualitas hasil karet rendah. 

 Pemasaran karet dikuasai 

tengkulak. 

 

III Pemeriatah Daerah  

A Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah 

1 Status dan eksistensi TNS  Dukungan terhadap 

eksistensi TNS tetap ada 

sepanjang memberikan 

manfaat bagi daerah dan 

masyarakat 

 Status penunjukan TNS 

oleh Menteri Kehutanan  

menjadi  bahan untuk 

melakukan perubahan 

RTRWP, sehingga kawasan 

TNS akan mendapat 

dukungan politik di daerah 

 Prosedur penunjukan TNS 

sudah sesuai dengan pasal 

19 UU 41/999; Kepmenhut 

No.70/kpts-II/2001 Jo No 

SK 48/Kpts-II/2004 

 Status TNS akan mendapat 

dukungan politik di daerah 

jika ada upaya nyata untuk 

membangun daerah dan 

masyarakat 

 Ada keinginan dari 

pemerintah Propinsi agar 

TNS dikelola tidak dengan 

model ”tradisional” seperti 

TN lainnya di Indonesia 

 

 Kehadiran banyak LSM di 

Kalimantan Tengah yang 

terkait dengan kawasan 

konservasi tidak mengun 

tungkan dan tidak ada 

koordinasi dengan pemerin 

tah daerah propinsi 

 Dukungan masyarakat 

sekitar kawasan sebangau 

terhadap TNS secara riil 

belum terlihat, banyak 

pihak menunggu proses 

lebih lanjut dari 

pemantapan kawasan TNS 

 Simpang siur informasi dan 

perdebatan di mass media 

tentang TNS, akibat dari 

komunikasi para pihak yang 

tidak berjalan dengan baik 

 Ada keinginan dari 

pemerintah daerah untuk 

memberhentikan semua 

proses pengukuhan 

kawasan TNS yang sedang 

berjalan 

 Belum ada sikap bersama 

para pihak, pemda, LSM, 

masyarakat, BKSDA, 

WWF, dan Dephut, untuk 

mendorong pengukuhan 

TNS 

2 Manfaat keberadaan TNS   Kawasan TNS akan 

menjadi laboratoriun alam 

ekosistem hutan gambut 

yang terbesar di Indonesia 

 Hutan gambut sebagai 

wilayah penyimpan 

cadangan air 

 Ada wilayah TNS yang 

dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan ekonomi 

masyarakat, tetapi ada 

lokasi yang tidak boleh 

dimanfaatkan oleh 

masyarakat karena untuk 

 Sampai sekarang manfaat 

kawasan gambut TNS 

belum dirasakan oleh 

semua pihak. Di lapangan 

sudah banyak terdengar 

bahwa keberadaan TNS 

tidak memberikan manfaat 

kepada masyarakat, tetapi 

justru akan melarang semua 

kegiatan masyarakat di 

dalam kawasan hutan 

sebangau 

 Sarana dan prasarana 

ekowisata dalam TNS 
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kawasan perlindungan 

orang utan 

 Konsep zonasi dalam tata 

ruang TNS memberi 

peluang bagi para pihak 

untuk ikut mengembangkan 

TNS yang berwawasan 

keseimbangan lingkungan 

 Membuka peluang kerja 

dan peluang berusaha 

 Sebagai kawasan penelitian, 

penangkaran hewan, dan 

ekowisata alam 

 Pemerintah pusat menjanji 

kan ada kompensasi tamba 

han dana pembangunan 

bagi daerah-daerah yang 

mengembangkan kawasan 

konservasi 

belum ada 

 Belum terumuskan peluang 

kerja dan peluang berusaha 

seperti apa yang akan 

muncul di dalam dan di 

sekitar TNS 

 Penelitian dilaksanakan 

masih sangat terbatas, 

karena belum jelas 

perumusan tentang tema-

tema penelitian yang akan 

dikerjakan 

 Dana pembangunan yang 

diterima di daerah belum 

mempertimbangkan 

kompensasi dana 

konservasi yang dijanjikan 

oleh pemerintah pusat 

3 Kolaborasi pengelolaan 

TNS 
 Kolaborasi pengelolaan 

TNS akan menjamin 

lahirnya skenario ”solusi 

menang-menang”  

 Ada upaya melaksanakan 

model pengelolaan 

kolaborasi di kawasan TN 

sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kehutanan 

No.19/Menhut-II/2004 

tentang pengelolaan 

kolaborasi 

 Kegiatan penelitian 

kawasan sebangau sudah 

dimulai dengan kolaborasi 

antara WWF dengan 

Kabupaten Pualng Pisau, 

WWF dengan CIMTROP, 

 Kolaborasi kegiatan dengan 

masyarakat, misalnya 

dalam pengembangan 

tanaman Aloevera (lidah 

buaya) dan industri 

pengolahannya di Sebangau 

Kuala 

 

 Pengelolaan Taman 

Nasional yang ”tradisional” 

seperti yang selama ini 

dilaksanakan oleh Balai 

Taman Nasional sebagai 

model pengelolaan yang 

diciptakan Departemen 

Kehutanan, pasti akan 

mengalami kegagalan jika 

diterapkan di kawasan TNS 

Kalimantan Tengah 

 Belum ada keseriusan dari 

pihak BKSDA Kalimantan 

Tengah untuk mendorong 

model kolaborasi 

 Konsep kolaborasi oleh 

Direktorat jenderal PHKA 

berbeda dengan konsep 

kolaborasi pemerintah 

daerah dan masyarakat. 

Sinkronisasinya akan 

menghadapi masalah serius 

jika Dephut bertahan 

dengan prinsipnya 

 Konsep kolaborasi yang 

sesungguhnya dalam 

pengertian sosial budaya, 

tidak terakomodir dalam 

peraturan pemerintah. 

Solusi menang-menang 

merupakan konsep sosial 

budaya 

 

5 Kelembagaan ”kolaborasi”  

dalam pengelolaan TNS  
 Kolaborasi pengelolaan 

TNS akan ditopang dan 

didukung oleh para pihak 

 Lembaga dan kelembagaan 

kolaborasi TNS belum ada 

kesepakatan antar pihak 
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yang berkepentingan  

 Kolaborasi pengelolaan 

yang terbuka, mengakomo 

dasi kepentingan para 

pihak, akan berhasil menye 

lesaikan banyak masalah 

 Tata aturan baru dapat 

dibuat secara bersama-sama 

 Akan ada pembagian peran, 

dan fungsi masing-masing 

pihak 

 Ada pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas 

antar pihak yang terlibat 

dalam kolaborasi 

 Kolaborasi yang benar-

benar setara akan 

memperkuat desentralisasi  

sesuai UU 32/2004 

 

 

(pemerintah daerah, LSM, 

masyarakat dan Departemen 

Kehutanan) 

 BKDSA Kalimantan Tengah 

kurang mengambil inisiatif 

untuk menuju pengelolaan 

kolaborasi 

 Tidak percaya jika TNS 

hanya dikelola oleh BKSDA 

atau Balai Taman Nasional 

sendiri 

 Belum pernah ada dialog 

dan diskusi tentang perlunya 

membangun lembaga dan 

kelembagaan baru dalam 

mengelola TNS 

 Belum ada rumusan yang 

jelas tentang konsep 

kolaborasi TNS 

 Perbedaan pendapat tentang 

pengelolaan TNS dan 

kelembagaan TNS oleh 

pihak-pihak terkait masih 

tajam. Kepercayaan pada 

lembaga Taman Nasional 

rendah 

B Pemerintah Kabupaten Katingan 

1 Status dan eksistensi TNS  Pemerintah Daerah tetap 

memberi dukungan 

terhadap status dan 

eksistensi penunjukan TNS 

oleh Menteri Kehutanan,  

 Ada surat penunjukan 

sebagai kawasan TNS dari 

menteri Kehutanan 

 Dukungan pemerintah 

daerah Katingan sebagai 

bentuk perasaan memiliki 

TNS 

 Pemda dan masyarakat 

berharap TNS dapat 

dikelola secara bersama-

sama untuk kepentingan 

sosial budaya, ekonomi, 

dan ekosistem 

 

 Lembaga BKSDA ini dini 

lai tidak mampu menjalan 

kan tugas mengelola TN. 

Jika TNS diserahkan ke 

BKSDA lagi maka sudah 

dapat dipastikan hutan TNS 

akan mengalami kerusakan 

juga 

 Pemerintah pusat selalu 

ingin memperoleh kawasan 

yang luas tetapi tidak mam 

pu mengelolanya dengan 

baik 

 Sejak ditunjuk menjadi 

TNS, tidak ada kepastian 

untuk memanfaatkan 

kawasan. Oleh karena itu 

dalam rangka membuka 

isolasi wilayah, Pemda 

membuat jalan dalam 

kawasan TNS tahun 2005 

dari Mendawai – bukit kaki 

 Belum ada kepastian hukum 

penetapan kawasan TNS, 

karena proses tata batas 

belum ada laporan dari 

BPPH Banjarmasin 

2 Pemanfaatan kawasan  Sinkronisasi kepentingan  Koordinasi BKSDA dengan 
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TNS pusat dan daerah akan 

menjadi kesepakatan 

pengelolaan TNS yang 

lebih kuat 

 Pembuatan jalan Mendawai 

ke Palangkaraya melalui 

bukit kaki akan membuka 

isolasi dan mengembangkan 

ekonomi wilayah terpencil 

 Jalan yang dibuat melalui 

bagian tengah TNS dapat 

dimanfaatkan untuk infra 

struktur ekowisata, penga 

wasan, dan penelitian 

 Sebagian dari wilayah TNS 

akan dijadikan sentra 

pertanian dan perikanan 

Kabupaten 

pemerintah daerah lemah, 

karena memang sejak tahun 

2004-2005 tidak ada 

program yang nyata di 

kawasan penunjukan TNS 

 Belum ada izin resmi 

pembuatan jalan dalam 

kawasan TNS 

 Sosialisasi pemanfaatan ke 

publik masih sangat kurang 

 Penataan ruang wilayah 

kabupaten tidak terkomuni 

kasi secara terbuka 

 Persoalan RTRWK 

Katingan belum tegas untuk 

menerima atau menolak 

TNS 

 

3 Kompensasi atas kawasan 

konservasi 
 Harapan dari Pemerintah 

Daerah adalah memperoleh 

dukungan dana tambahan 

pembangunan dari 

pemerintah pusat 

 Dana kompensasi dapat 

dimanfaatkan untuk 

peningkatan kualitas SDM 

dan pengembangan 

ekonomi masyarakat sekitar 

TNS 

 Janji awal untuk mendapat 

kan dana kompensasi atas 

dukungan menjadi TNS 

tidak terwujud sejak tahun 

2004-2006 

 Kekecewaan muncul atas 

inisiatif pembentukan TNS 

karena tidak ada 

kompensasi yang jelas 

 

4 Kolaborasi Pengelolaan 

TNS 
 Kolaborasi pengelolaan 

akan menjamin kepastian 

berusaha masyarakat dalam 

wilayah TNS 

 Kolaborasi pengelolaan 

akan mengembangkan 

kemampuan dan keahlian 

SDM 

 Kolaborasi pengelolaan 

mencakup semua kegiatan 

yang terkait dengan 

ekowisata, pengumpulan 

hasil hutan, pemanfaatan 

getah, kulit kayu dan  kayu, 

pemanfaatan perairan untuk 

kegiatan perikanan 

 Belum ada rumusan 

kolaborasi pengelolaan TNS 

 SDM masyarakat banyak 

yang berusaha dalam 

kawasan TNS, tetapi 

kemampuan mereka belum 

terarah dengan baik 

 Kolaborasi memerlukan 

batas yuridksi yang jelas, 

oleh karena itu tata batas 

TNS perlu disegerakan 

diselesaikan 

5 Lembaga kolaborasi TNS  Model kelembagaan 

kolaborasi seharusnya 

dibuat secara bersama-sama 

oleh para pihak yang terkait 

dengan kawasan TNS 

 Lembaga kolaborasi TNS 

akan berbeda dengan 

lembaga Taman Nasional 

pada umumnya. Dengan 

model kelembagaan seperti 

 Belum ada rumusan tentang 

lembaga dan kelembagaan 

kolaborasi TNS 

 Belum ada pembagian peran 

dan fungsi masing-masing 

pihak dalam kolaborasi 

TNS, karena belum ada 

sosialisasi, dan belum ada 

perencanaan koilanborasi 

TNS 
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ini maka secara organisasi 

maupun secara nilai-nilai 

pengelolaan kolaborasi ini 

akan berbeda dengan 

Taman Nasional biasa 

 Program kerja kolaborasi 

dibuat bersama-sama para 

pihak, sehingga mencermin 

kan  kepentingan pembangu 

nan di daerah 

 Dengan kolaborasi maka 

sumber pendanaan kegiatan 

dapat didukung  dari 

beragam sumber yang 

berasal dari para pihak 

 Struktur organisasi dan 

pembagian tugas lembaga 

kolaborasi pengelolaan TNS 

belum ada formulasi yang 

disepakati semua pihak 

 Lembaga kolaborasi model 

Departemen Kehutanan bisa 

sangat mungkin berbeda 

dengan lembaga kolaborasi 

yang diinginkan oleh 

masyarakat, LSM, dan 

Pemerintah Daerah 

 

C Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 

1 Status dan eksistensi TNS  Pemda tetap mendukung 

status dan eksistensi TNS 

jika memberikan manfaat 

kepada daerah dan 

masyarakat 

 Status dan eksistensi TNS 

sudah tingkat penunjukan 

sesaui dengan Surat Kepu 

tusan Menteri Kehutanan 

 Pemda mendukung TNS 

dengan melakukan 

rehabilitasi hutan TNS dari 

dana GNRHL seluas 400 ha 

 Lembaga BKSDA ini dini 

lai tidak mampu menjalan 

kan tugas mengelola TN. 

Jika TNS diserahkan ke 

BKSDA lagi maka sudah 

dapat dipastikan hutan TNS 

akan mengalami kerusakan 

juga 

 Tidak ada kegiatan nyata 

dari BKSDA Kalimantan 

Tengah 

 

 

2 Tata Batas TNS  Tata batas yang jelas akan 

memperkuat posisi tawar 

antara masyarakat dan 

Departemen Kehutanan 

 Tata batas yang jelas akan 

semakin memudahkan 

untuk penataan ruang 

pemanfaatan dan 

pembuatan sistem zonasi 

 Tata batas yang jelas akan 

mempermudah pembuatan 

rencana pengelolaan 

kolaborasi 

 Pendekatan partisipatif  

dalam menetapkan batas-

batas luar TNS merupakan 

cara yang terbaik 

 Proses penyelesaian tata 

batas lambat dan kurang 

serius dari pihak 

Departemen Kehutanan 

 Belum ada rapat panitia tata 

batas untuk pengukuhan 

batas definitif 

 Tata batas belum 

mempertimbangkan aturan-

aturan hukum ulayat 

masyarakat 

 

 

3 Zonasi dan akses 

masyarakat ke dalam 

kawasan TNS 

 Penetapan zona-zona inti, 

zona rehabilitasi, zona 

pemanfaatan, zona rimba, 

dan zona ekowisata, 

semakin memudahkan 

membangun tata aturan 

bersama para pihak lainnya 

 Akses masyarakat ke dalam 

 Karena tata batas luar belum 

jelas maka sistem zonasi 

juga belum dapat dilaksana 

kan, berarti sampai saat ini 

rakyat masih bebas akses 

untuk meman faatkan hasil 

hutan dari dalam kawasan 

TNS 



84 

 

TNS akan semakin jelas 

ketika sistem zonasi 

tersebut sudah jelas  

 Zonasi seharusnya dibuat 

secara bersama-sama 

dengan para pihak yang 

terkait 

 Zonasi dan akses 

masyarakat dirumuskan 

berdasarkan potensi 

sumberdaya alam yang 

tersedia, dan juga dalam 

rangka penyelesaian konflik 

dengan para pihak 

 Perubahan RTRWK dengan 

memasukkan kawasan TNS 

akan meningkatkan 

dukungan politik lokal 

 Pemda belum melakukan 

perubahan atas RTRWK, 

sehingga proses perubahan 

perlu dilakukan  

 Semua wilayah yang sudah 

menjadi sumber 

penghidupan masyarakat 

harus dikeluarkan dari 

wilayah TNS, misalnya 

daerah transmigrasi tidak 

menjadi bagian dari TNS 

 

 

4 Kompensasi dana 

konservasi 
 Kompensasi dana 

konservasi ke daerah akan 

meningkatkan perhatian 

pemerintah daerah untuk 

membangun TNS secara 

bersama-sama 

 Dana kompensasi sebagian 

akan dipergunakan untuk 

meningkatkan kualitas 

SDM yang melestarikan 

lingkungan 

 Dana DAU dan DAK 

tambahan yang berasal dari 

dana kompensasai 

konservasi dapat 

mengentaskan kemiskinan 

masyarakat sekitar kawasan 

TNS 

 Kompensasi dana untuk 

tambahan dan pembangunan 

daru DAK dan DAU belum 

pernah ada 

 Kepercayaan pemda kepada 

Departemen Kehutanan 

menurun karena tidak ada 

dana kompensasi tersebut 

 LSM internasional ada 

menjanjikan kucuran dana, 

tetapi tidak ada buktinya. 

Pemda tidak ingin 

menghalangi program 

internasional, tetapi pemda 

juga tidak ingin LSM 

internasional ”menjual 

kekayaan” sebangau untuk 

kepentingan diri sendiri 

5 Lembaga kolaborasi dan 

kegiatan kolaborasi dalam 

pengelolaan TNS 

 Kolaborasi harus jelas 

konsepnya, dimana konsep 

tersebut disusun atas dasar 

keinginan pemerintah 

daerah dan masyarakat 

yang dipadukan dengan 

kepentingan ekosistem 

 Kelembagaan TNS akan 

berbeda dengan Taman 

Nasional pada umumnya, 

karena semangat kolaborasi 

akan didorong dalam 

pengelolaan TNS 

 Aturan dan nilai nilai 

pengelolaan kolaborasi 

TNS akan dirumuskan 

berdasarkan kepentingan 

para pihak  

 Program kerja TNS 

 Setuju pengelolaan 

kolaborasi TNS, tetapi 

konsep kolaborasi itu belum 

pernah ada 

 Kegiatan apa yang akan 

dikolaborasikan dan dimana 

zona-zona kolaboarasi 

belum pernah didiskusikan 

 Belum ada kesepakatan 

tentang kelembagaan 

kolaborasi TNS 

 Akan ada pertentangan 

pendapat antara kolaborasi 

yang dimaksud oleh 

pemerintah daerah dan 

masyarakat dengan SK 

Menhut P.19/Menhut-

II/2004 tentang pengelolaan 

kolaborasi 
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merupakan program kerja 

bersama yang disetujui oleh 

lembaga kolaborasi TNS. 

Dengan demikian semua 

pihak akan merasa 

memiliki, menjaga dan 

memelihara TNS 

 

D Pemerintah Kota Palangkaraya 

1 Status dan eksistensi TNS  Dukungan kepada eksis 

tensi TNS dengan syarat 

tidak merugikan kota 

Palangkaraya, pengemba 

ngan wilayah dan ekonomi 

masyarakat 

 

 Pemda Kota Palangkaraya 

tidak memberikan duku 

ngan tertulis terhadap 

keberadaan TNS 

 Kunci penyelesaian masa 

lah ada pada tata batas 

TNS, sayangnya tata batas 

ini sangat lambat penyele 

saiaannya 

 Departemen Kehutanan 

kurang memprioritaskan 

penyelesaian tata batas 

TNS, sehingga terkesan 

dananya sangat terbatas, 

padahal masalahnya sangat 

besar dan menyangkut hajat 

hidup orang banyak di 

Kalimantan Tengah 

IV Lembaga Forum Masyarakat 

A Formas Sebangau Kuala 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 
 Organisasi masyarakat 

harus kuat untuk melakukan 

upaya-upaya mandiri 

kelompok 

 Organisasi Formas yang 

kuat akan menjadi wadah 

masyarakat untuk memper 

juangkan kepentingan mere 

ka terhadap kawasan TNS 

 Belum ada kegiatan 

penguatan organisasi dan 

kelembagaan Formas 

 Belum ada Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah 

Tangga formas 

2 Keanggotaan  Organisai akan berkembang 

dengan baik ketika jelas 

siapa anggotanya dan bagai 

mana mengembangkan 

kepentingan anggotanya 

 Inventarisasi terhadap 

kepentingan anggota dalam 

kontek pengelolaan 

kolaborasi TNS akan 

memudahkan membuat 

program kerja 

 Belum ada rapat-rapat 

formas untuk merumuskan 

siapa sesungguhnya 

anggota formas itu 

 Formas yang ada 

anggotanya sangat elitis, 

posisi masyarakat pengguna 

kawasan TNS belum jelas 

posisinya 

3 Program kerja  Program kerja akan dibuat 

oleh semua pihak yang 

terkait dengan formas dan 

TNS 

 Program kerja akan 

dikaitkan dengan peluang 

 Formas belum memiliki 

program kerja yang terkait 

dengan pengembangan 

TNS 
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akses ke dalam kawasan 

TNS bersamaan dengan 

pengembangan konsep 

zonasi TNS 

B Formas Katingan Kuala 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 
 Organisasi masyarakat 

harus kuat untuk melakukan 

upaya-upaya mandiri 

kelompok 

 Organisasi Formas yang 

kuat akan menjadi wadah 

masyarakat untuk memper 

juangkan kepentingan mere 

ka terhadap kawasan TNS 

 Belum ada kegiatan 

penguatan organisasi dan 

kelembagaan Formas 

 Belum ada Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah 

Tangga formas 

2 Keanggotaan  Organisai akan berkembang 

dengan baik ketika jelas 

siapa anggotanya dan bagai 

mana mengembangkan 

kepentingan anggotanya 

 Inventarisasi terhadap 

kepentingan anggota dalam 

kontek pengelolaan 

kolaborasi TNS akan 

memudahkan membuat 

program kerja 

 Belum ada rapat-rapat 

formas untuk merumuskan 

siapa sesungguhnya 

anggota formas itu 

 Formas yang ada 

anggotanya sangat elitis, 

posisi masyarakat pengguna 

kawasan TNS belum jelas 

posisinya 

3 Program kerja  Program kerja akan dibuat 

oleh semua pihak yang 

terkait dengan formas dan 

TNS 

 Program kerja akan 

dikaitkan dengan peluang 

akses ke dalam kawasan 

TNS bersamaan dengan 

pengembangan konsep 

zonasi TNS 

 Formas belum memiliki 

program kerja yang terkait 

dengan pengembangan 

TNS 

C Formas Kecamatan Mendawai 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 
 Organisasi masyarakat 

harus kuat untuk melakukan 

upaya-upaya mandiri 

kelompok 

 Organisasi Formas yang 

kuat akan menjadi wadah 

masyarakat untuk memper 

juangkan kepentingan mere 

ka terhadap kawasan TNS 

 Belum ada kegiatan 

penguatan organisasi dan 

kelembagaan Formas 

 Belum ada Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah 

Tangga formas 

2 Keanggotaan  Organisai akan berkembang 

dengan baik ketika jelas 

siapa anggotanya dan bagai 

mana mengembangkan 

kepentingan anggotanya 

 Inventarisasi terhadap 

kepentingan anggota dalam 

kontek pengelolaan 

kolaborasi TNS akan 

 Belum ada rapat-rapat 

formas untuk merumuskan 

siapa sesungguhnya 

anggota formas itu 

 Formas yang ada 

anggotanya sangat elitis, 

posisi masyarakat pengguna 

kawasan TNS belum jelas 

posisinya 
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memudahkan membuat 

program kerja 

3 Program kerja  Program kerja akan dibuat 

oleh semua pihak yang 

terkait dengan formas dan 

TNS 

 Program kerja akan 

dikaitkan dengan peluang 

akses ke dalam kawasan 

TNS bersamaan dengan 

pengembangan konsep 

zonasi TNS 

 Formas belum memiliki 

program kerja yang terkait 

dengan pengembangan 

TNS 

D Formas Kecamatan Kamipang 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 
 Organisasi masyarakat 

harus kuat untuk melakukan 

upaya-upaya mandiri 

kelompok 

 Organisasi Formas yang 

kuat akan menjadi wadah 

masyarakat untuk memper 

juangkan kepentingan mere 

ka terhadap kawasan TNS 

 Belum ada kegiatan 

penguatan organisasi dan 

kelembagaan Formas 

 Belum ada Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah 

Tangga formas 

2 Keanggotaan  Organisai akan berkembang 

dengan baik ketika jelas 

siapa anggotanya dan bagai 

mana mengembangkan 

kepentingan anggotanya 

 Inventarisasi terhadap 

kepentingan anggota dalam 

kontek pengelolaan 

kolaborasi TNS akan 

memudahkan membuat 

program kerja 

 Belum ada rapat-rapat 

formas untuk merumuskan 

siapa sesungguhnya 

anggota formas itu 

 Formas yang ada 

anggotanya sangat elitis, 

posisi masyarakat pengguna 

kawasan TNS belum jelas 

posisinya 

3 Program kerja  Program kerja akan dibuat 

oleh semua pihak yang 

terkait dengan formas dan 

TNS 

 Program kerja akan 

dikaitkan dengan peluang 

akses ke dalam kawasan 

TNS bersamaan dengan 

pengembangan konsep 

zonasi TNS 

 Formas belum memiliki 

program kerja yang terkait 

dengan pengembangan 

TNS 

E Formas Tasik Payawan 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 
 Organisasi masyarakat 

harus kuat untuk melakukan 

upaya-upaya mandiri 

kelompok 

 Organisasi Formas yang 

kuat akan menjadi wadah 

masyarakat untuk memper 

juangkan kepentingan mere 

ka terhadap kawasan TNS 

 Belum ada kegiatan 

penguatan organisasi dan 

kelembagaan Formas 

 Belum ada Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah 

Tangga formas 

2 Keanggotaan  Organisai akan berkembang  Belum ada rapat-rapat 
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dengan baik ketika jelas 

siapa anggotanya dan bagai 

mana mengembangkan 

kepentingan anggotanya 

 Inventarisasi terhadap 

kepentingan anggota dalam 

kontek pengelolaan 

kolaborasi TNS akan 

memudahkan membuat 

program kerja 

formas untuk merumuskan 

siapa sesungguhnya 

anggota formas itu 

 Formas yang ada 

anggotanya sangat elitis, 

posisi masyarakat pengguna 

kawasan TNS belum jelas 

posisinya 

3 Program kerja  Program kerja akan dibuat 

oleh semua pihak yang 

terkait dengan formas dan 

TNS 

 Program kerja akan 

dikaitkan dengan peluang 

akses ke dalam kawasan 

TNS bersamaan dengan 

pengembangan konsep 

zonasi TNS 

 Formas belum memiliki 

program kerja yang terkait 

dengan pengembangan 

TNS 

V Lembaga CIMTROP 

1 Pusat penelitian gambut 

tropis 
 Laboratorium Alam Hutan 

(LAHG) gambut merupa 

kan inisiasi asli putra 

daerah Kalimantan Tengah, 

dan ini adalah kebanggaan 

 LAHG mampu mengun 

dang para pakar internasio 

nal bergabung dalam pene 

litian gambut dan ekosis 

temnya 

 Prestasi yang sangat bagus 

dari peneliti CIMTROP. 

LAHG ini perlu terus 

melakukan dialog dengan 

para pihak 

 Perlu dukungan Pemda 

Kalimantan Tengah untuk 

lokasi LAHG 

 LAHG dan BKSDAkurang 

melakukan dialog intensif 

2 Status Lokasi penelitian 

CIMTROP 

CIMTROP sudah kuat dan 

diakui oleh BPPT dan dunia. 

Oleh karena itu tidak ingin 

menjadi bagian dari TNS. 

Lokasi 25 km * 20 km sudah 

diakui dalam RTRWP 

Kalimantan Tengah 

 Ada perbedaan pandangan 

konsep antara LAHG 

dengan TNS 

 Muncul tidak percaya atas 

konsep Taman Nasional 

3 Jalan raya dalam TNS Membuka sarana transportasi 

ekonomi rakyat dan ekonomi 

wilayah 

 Jalan dalam TNS akan 

merusak ekosistem alam 

hutan gambut 

 Mengundang pelaku illegal 

logging masuk dengan 

mudah ke dalam kawasan 

TNS 

 Pengawasan terhadap 

peluang pengrusakan TNS 

sulit karena petugas negara 

sedikit 

VI Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

1 Sosialisasi program TNS  Sosialisasi secara sistematis 

ke seluruh lapisan masyara 

kat akan meningktkan kesa 

daran untuk mendorong 

 Pendekatan sosialisasi 

selama ini terbatas, hanya 

pada elit-elit masyarakat 

saja 
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konservasi gambut dan 

orang utan 

 Membangun kesadaran 

publik akan pentingnya 

TNS merupakan kekuatan 

konservasi yang kolaboratif 

 Belum ada strategi bersama 

untuk sosialisasi TNS 

dengan menggunakan 

pendekatan berjaringan 

2 Koordinasi program  Koordinasi program antara 

BKSDA, WWF dan LSM 

akan meningkatkan perce 

patan pencapaian tujuan 

TNS 

 Koordinasi program antara 

BKSDA, Pemda, WWF 

dan LSM akan memperkuat 

program kerja TNS 

 

 Koordinasi program selama 

ini sangat lemah, sehingga 

pesan-pesan konservasi 

tidak sampai ke masyarakat 

 BKSDA kurang aktif 

karena terbatas anggaran  

 Belum ada perumusan 

program kerja bersama, 

yang ada adalah program 

kerja masing-masing 

lembaga 

VII Lembaga Masyarakat Adat (Damang) 

3 Menguatkan Nilai adat 

dalam pengembangan 

TNS 

 Mebangun hutan didasar 

kan pada nilai dan aturan 

hukum adat yang hidup 

dalam masyarakat 

 Pemerintah daerah dan 

Damang Adat mendukung 

pengelolaan TNS yang 

berbasis pada pengetahuan 

lokal 

 Tokoh adat sangat dihargai 

oleh masyarakat dayak dan 

masyarakat pendatang 

 Program kerja TNS belum 

ada, sehingga tidak terlihat 

apakah nilai-nilai adat 

menjadi rujukan dalam 

mengelola sumberday alam 

yang ada dalam TNS 

 Penetapan batas kawasan 

TNS belum 

mempertimbangkan 

ketentuan yang ada dalam 

hukum adat dan ulayat 

masyarakat dayak 

Kalimantan Tengah 

 Belum pernah ada 

pertemuan antara BKSDA, 

WWF dengan organisasi 

Badan Masyarakat Adat 

Kalimantan Tengah untuk 

ikut menyelesaikan tata 

batas, akses masyarakat, 

hak ulayat masyarakat atas 

sumberdaya alam dalam 

TNS, dan sebagainya 

 

 

4.2.  Analisis Lingkungan Eksternal 

 

 Analisis lingkungan eksternal merupakan upaya untuk melihat berbagai peluang 

(opportunity) dan ancaman (threats) dalam pengembangan suatu lembaga yang akan 

mengelola kawasan TNS dengan menitikberatkan pada mempertemukan ”indikator 

lokal”  (pemerintah daerah dan masyarakat) dengan kepentingan ”pihak luar” 

Kalimantan Tengah. Analisis ini sangat berguna untuk mencari peluang supaya 

pengelolaan TNS dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan prinsip ”solusi menang-
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menang”, dan sekaligus dapat mengatasi semua jenis ancaman yang akan mengagalkan  

keberhasilan solusi menang-menang tersebut. 

 

Tabel 4.2. Analisis lingkungan eksternal kepentingan para pihak terhadap    

      penunjukan TNS 

 

 

No 

SITUASI 

BIO-FISIK 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

ANCAMAN 

(THREATS) 

I DALAM KAWASAN TNS 

1 Konservasi ekosistem 

Gambut 

* Konservasi gambut perlu 

ditata dengan baik  

* Akan mengundang banyak 

penelitian ke TNS 

* Banyak kegiatan survei dan 

rehabilitasi dalam TNS 

* Lakukan sosialisasi akan 

pentingnya rawa gambut di 

Kalimantan Tengah 

 

* Pengrusakan kawasan TNS 

oleh kebakaran hutan 

* Kegiatan illegal logging  

* kesadaran masyarakat dan 

pebisnis rendah terhadap 

kawasan konservasi 

* Upaya konservasi gambut 

belum ada 

2 Konservasi Komuni tas 

Orang utan 

* Kegiatan inventarisasi orang 

utan meningkat 

* Identifikasi habitat hutan dan 

daya dukung ekosistem untuk 

kehidupan orang utan 

* Sarana dan prasarana pemeli 

haraan bayi-bayi orang utan  

* Pengembangan wisata orang 

utan 

* Dukungan masyarakat Dayak 

meningkat terhadap konser 

vasi orang utan 

 

* Karena konstalasi politik 

lokal, maka dukungan 

terhadap konservasi orang 

utan akan menurun dari 

pemerintah daerah, LSM, dan 

Cendikiawan 

* Nilai ekonomi ekowisata 

orang utan belum jelas 

* Investasi untuk konservasi 

orang utan tinggi, sehingga 

sedikit investor yang berminat 

 

 

3 Penabatan kanal dalam 

kawasan TNS 

* Meningkatkan perlindungan  

sumberdaya dan ekosistem 

hutan, karena kegiatan illegal 

logging dapat dikontrol 

* Pada musim kemarau volume 

air masih dapat dikontrol 

dengan menutup kanal, 

sehingga kanal dapat 

dimanfaatkan untuk budidaya 

ikan 

* Dapat meningkatkan 

pendapatan  masyarakat 

 

 

* Penabatan menimbulkan rasa 

tidak suka dari sebagian orang 

yang menyewakan kanal 

mereka untuk dilalui kayu-

kayu yang dikeluarkan dari 

dalam kawsan TNS 

* Budidaya ikan di kanal belum 

dikenal secara luas oleh 

masyarakat, sehingga perlu 

membangun percontohan 

budidaya ikan yang 

keberhasilannya tinggi 

* Pemanfaatan kanal untuk 

budidaya ikan memerlukan 

investasi yang mahal 

* Merubah prilaku masyarakat 

dari menangkap ikan menjadi 

pelaku budidaya ikan tidak 

mudah. Artinya percotohan 

budidaya dapat gagal akibat 

dari prilaku masyarakat tidak 
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mau  memelihara ikan 

4 Batas luar TNS  * Batas permanen terluar kawa 

san TNS masih terbuka untuk 

didiskusikan, dinegosiasikan, 

dan dibahas oleh para pihak 

yang berkepentingan dengan 

TNS 

*  Peran panitia tata batas kabu 

paten lebih ditingkatkan 

sehingga mengurangi perseli 

sihan berkepanjangan dalam 

masyarakat 

* Panitia tata batas TNS tidak 

aktif maka banyak masalah 

yang tidak akan selesai di 

daerah, dan pengelolaan kola 

borasi akan gagal 

* Dana penataan batas kurang 

sehingga sering menimbulkan 

maslah baru dalam masyarakat 

 

 

 

 

5 Sistem Zonasi * Membuka ruang negosiasi 

antara masyarakat dan 

BKSDA tentang pemanfaatan 

kawasan TNS 

* Membuka kesempatan 

berusaha dan peluang kerja 

pada zona pemanfaatan dan 

zona rehabilitasi 

* Mendorong partisipasi aktif 

masyarakat 

 Perbedaan pendapat tentang 

wilayah zonasi, khususnya 

zona pemanfaatan akan 

menimbulkan perselisihan dan 

ketidak puasan masyarakat 

 Tidak mudah mendorong 

partisipasi masyarakat dalam 

menetapkan zonasi 

 

 

 

II USAHA EKONOMI SEKITAR KAWASAN TNS 

No BIDANG USAHA 

EKONOMI  MASYARA 

KAT 

  

A Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau 

1 Perkebunan Karet  Harga karet relatif stabil. 

 Terdapat rencana pemerin 

tah untuk pengembangan 

karet. 

 

 Sering terjadi pengolahan 

tanah sampai keluar pirit. 

 Belum ada tenaga trampil 

untuk mendidik masyarakat 

dalam perkebunan karet. 

 Harga masih cukup murah. 

 Pemasaran karet umumnya 

didominasi tengkulak. 

 Pengembangan karet oleh 

pemerintah lamban. 

 Pabrik pengolah getah 

karet masih kurang. 

2 Perkebunan Nilam  Permintaan minyak nilam 

makin banyak. 

 Harga minyak nilam cukup 

mahal dan cendrung naik 

 Saluran pemasaran nilam 

pendek. 

 Terdapat pabrik penyuli 

ngan di Kereng Bangkirai. 

 Sebagian besar lahan 

terkena banjir. 

 Belum ada kebijakan 

pemerintah yang riil dalam 

pengembangan nilam. 

3 Perikanan Air Tawar 

/darat 
 Terdapat danau di sungai 

sampang dan sungai 

sebangau. 

 Jenis ikan cukup banyak. 

 Harga ikan cukup stabil. 

 Hasil perikanan darat 

bersifat musiman 

 Harga di musim kemarau 

cukup mahal, tapi jumlah 

ikan menurun drastis di 
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 Trend konsumsi daging 

ikan lebih baik daripada 

daging hewan 

 Angkutan sungai ke 

Palangka Raya dan Pegatan 

cukup lancar. 

 Terdapat listrik 12 jam 

sehari. 

musim kemarau 

 Transportasi hanya mengan 

dalkan sarana sungai 

 

B Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan 

1 Padi dan Palawija  Terdapat lahan yang luas 

untuk dikembangkan 

 Terdapat jalan darat dalam 

kecamatan. 

 Kebijakan pemerintah desa 

sampai kecamatan cukup 

mendukung. 

 Lahan dengan tingkat 

keasaman tinggi. 

 Tidak terdapat penyuluh 

pertanian. 

  

2 Perkebunan Karet  Terdapat lahan yang luas 

untuk pengembangan karet. 

 Angkutan sungai dan laut 

cukup lancar. 

 Terdapat sarana telekomuni 

kasi. 

 Tidak terdapat penyuluh. 

 Belum ada kebijakan 

pemerintah yang riil dalam 

pengembangan karet. 

. 

3 Perikanan Laut  Terdapat pantai yang cukup 

panjang 

 Pemanfaatan pesisir laut 

belum maksimal 

 Angkutan sungai cukup 

lancar 

 Terdapat listrik nyala 12 

jam sehari. 

 Telah ada kebijakan 

pemerintah dalam pengelo 

laan perikanan laut. 

 Hasil masih dipengaruhi 

musim. 

C Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan 

1 Perikanan Darat dan Air 

Tawar 
 Tersedia danau bulan dan 

kawasan pasang surut 

 Ikan yang terdapat di danau 

cukup beragam 

 Harga ikan cukup mahal dan 

stabil 

 Permintaan terhadap ikan 

cenderung naik 

 Ikan dikonsumsi oleh semua 

kelompok umur. 

 Pimpinan kecamatan 

memiliki respon positif dan 

mulai serius dalam 

pengembangan perikanan 

darat. 

 Ada transportasi darat yang 

menghubungkan beberapa 

desa, sehingga 

memudahkan pemasaran 

 Ancaman stroom pada ikan 

di danau dan sungai. 

 Belum ada tenaga trampil 

dalam budidaya sampai 

pengolahan hasil ikan 

 Tidak terdapat lembaga 

pengolah hasil ikan. 

 Tidak terdapat lembaga adat 

yang mampu menjaga 

kelestarian sumberdaya 

alam. 

 Kurang tindakan tegas 

terhadap penyetroom. 
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2 Wisata Alam  Terdapat objek wisata 

gunung kaki, gunung akah 

dan danau/sungai bulan. 

 Minat wisatawan asing 

terhadap wisata alam 

meningkat  

 Wisata alam memiliki nilai 

jual yang cukup mahal. 

 Terdapat rencana pembua 

tan jalan darat  ke Gunung 

Kaki. 

 Pimpinan kecamatan 

mendukung pengembangan 

wisata. 

 Terdapat listrik yang nyala 

12 jam sehari. 

 Terdapat sarana telekomu 

nikasi. 

 Belum ada rencana 

pengelolaan objek-objek 

wisata 

 Listrik hanya nyala 12 jam 

sehari. 

 Belum ada kebijakan 

pemerintah daerah tentang 

pengembangan wisata alam. 

 

3 Perkebunan Jelutung  Terdapat lahan pengemba 

ngan yang sangat luas 

 Harga jual jelutung cukup 

stabil 

 Jelutung memiliki berbagai 

kegunaan yang prospektif. 

 Terdapat sarana telekomu 

nikasi. 

 Kebijakan pimpinan desa 

dan kecamatan yang 

mendukung prngembangan 

jelutung 

 Pengumpulan getah 

jelutung kurang diminati 

karena banyak penduduk 

lebih tertarik menebang 

pohon secara ilegal untuk 

mendapatkan uang secara 

cepat  

 Pedagang getah jelutung 

lebih suka membeli kayu 

karena lebih menguntung 

kan 

D Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan 

1 Wisata Alam  Terdapat 3 danau yang 

memiliki panorama indah, 

flora dan fauna, serta 

legenda yang unik. 

 Terdapat listrik nyala 12 

jam. 

 Angkutan air cukup lancar. 

 Terdapat sarana telekomuni 

kasi. 

 Belum ada kebijakan 

pemerintah yang konkrit 

tentang pemanfaatan wisata 

alam. 

 Belum ada perencanaan 

pemanfaatan kawasan 

wisata danau 

 

2 Perikanan Air Tawar  Terdapat tiga danau yang 

ada merupakan sumber ikan 

yang berlimpah dalam 

berbagai jenis.  

 Terdapat jenis-jenis ikan 

hias. 

 Harga ikan cukup stabil. 

 Terdapat pedagang 

pengumpul dari Kasongan. 

 

 Belum ada balai benih ikan. 

 Tidak terdapat penyuluh 

perikanan. 

 Belum ada perkumpulan 

petani penangkap ikan. 

 Banyak penangkapan ikan 

menggunakan stroom 

. 

 

3 Perkebunan Rotan  Kebijakan pemerintah 

daerah sangat mendukung 

usaha rotan 

 Angkutan sungai cukup 

 Harga rotan masih murah 

dan tidak stabil 

 Keuntungan usaha rotan 

terlalu banyak untuk pabrik 
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lancar. 

 Terdapat sarana telekomuni 

kasi untuk mengetahui 

perkembangan harga rotan 

 Rotan belum mampu 

menjadi andalan bagi 

pendapatan keluarga 

E Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan 

1 Perikanan Darat dan Air 

Tawar 
 Terdapat 3 buah danau yang 

berisi cukup banyak jenis 

ikan dan potensial dikem 

bangkan 

 Terdapat bangunan balai 

benih ikan 

 Harga ikan relatif stabil 

 Pemerintah desa dan 

kecamatan mendukung 

pengembangan perikanan 

 

 Jumlah ikan yang ditangkap 

tergantung musim 

 Kebijakan pemerintah 

belum riil 

 Penangkapan ikan di danau 

masih ”open access”  

 

2 Perkebunan Rotan 

 
 Kebijakan pemerintah 

daerah sangat mendukung 

usaha rotan. 

 Angkutan sungai cukup 

lancar. 

 Terdapat sarana 

telekomunikasi untuk 

memantau perkembangan 

harga  rotan dengan cepat 

 Tidak ada penyuluh 

 Harga rotan masih murah 

dan tidak stabil. 

 Keuntungan usaha rotan 

terlalu banyak untuk pabrik 

 Sarana telekomuniasi cukup 

mahal. 

3 Perkebunan Karet  Terdapat lahan yang luas 

untuk pengembangan karet. 

 Angkutan sungai dan laut 

cukup lancar. 

 Terdapat sarana telekomuni 

kasi 

 Dukungan pemerintah dan 

masyarakat  untuk pengem 

bangan karet kuat 

 Tidak ada penyuluh yang 

dapat membantu rakyat 

dalam budidaya karet. 

 Harga karet tidak stabil dan 

murah. 

 Kebijakan pemerintah 

terhadap karet kalah dengan 

rotan. 

III Pemeriatah Daerah  

A Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah 

1 Status dan eksistensi TNS  Jangka panjang akan 

menyelamatkan generasi 

yang akan datang 

 Memantapkan kawasan 

agar tidak mengalami 

gangguan sosial 

 Menjadi Taman Nasional 

yang diakui eksistensinya 

secara defakto dan de jure 

 Dukungan publik melemah 

jika batas TNS tidak 

diselesaikan 

 Konflik batas dan manfaat 

ekonomi antar para pihak 

 

2 Manfaat keberadaan TNS   Mengembangkan 

pembangunan wilayah yang 

didasarkan pada potensi 

sumberdaya alam 

 Pembangunan wilayah yang 

didukung oleh sistem nilai 

budaya 

 

 Belum ada sinkronisasi 

program pengembangan 

wilayah dengan potensi 

sumberdaya hutan TNS 

 Jika kehendak pengelola 

TNS berbeda dengan 

kehendak daerah maka 

sinkronisasi pembangunan 



95 

 

 

 

wilayah dan pemanfaatan 

potensi TNS tidak dapat 

bermanfaat bagi semua 

pihak 

 

3 Kolaborasi pengelolaan 

TNS 
 Kolaborasi dapat 

dilaksanakan karena sudah 

ada kebijakan Menteri 

Kehutanan P.19/Menhut-

II/2004 

 Kebijakan kolaborasi itu 

memberi ruang untuk  

masyarakat dan pemerintah 

daerah mengembangkan 

TNS secara bersama-sama, 

asalkan tidak merubah 

fungsi dari kawasan 

 

 

 Besar kemungkinan konsep 

kolaborasi Departemen 

Kehutanan berbeda dengan 

konsep kolaborasi menurut 

pemerintah daerah dan 

masyarakat 

 

5 Kelembagaan ”kolaborasi”  

dalam pengelolaan TNS  
 Merumuskan bentuk 

kelembagaan kolaborasi 

pengelolaan TNS yang 

melibatkan pihak-pihak 

pengelola TNS, Pemda, 

LSM, dan masyarakat 

 Kolaborasi akan menjadi 

pintu masuk bagi penerapan 

desentralisasi tata kelola 

kawasan konservasi 

 

 

 

 Perbedaan pendapat yang 

tajam antar para pihak 

terkait dengan TNS akan 

menggagalkan terbentuknya 

kelembagaan kolaborasi  

 Kepercayaan pada pengelola 

model Taman Nasional  

sangat rendah 

 

 

 

B Pemerintah Kabupaten Katingan 

1 Status dan eksistensi TNS  Memantapkan kawasan 

agar tidak mengalami 

gangguan sosial 

 Menjadi Taman Nasional 

yang diakui eksistensinya 

secara defakto dan de jure 

 Dukungan publik melemah 

jika batas TNS tidak 

diselesaikan 

 Konflik batas dan manfaat 

ekonomi antar para pihak 

 

2 Pemanfaatan kawasan 

TNS 
 Pembuatan jalan Mendawai 

- bukit kaki dan terus ke 

Palangkaraya yang membe 

lah TNS akan membuka 

isolasi masyarakat 

 

 

 Pihak BKSDA Kalimantan 

Tengah menganggap 

pembuatan jalan dalam 

kawasan TNS sepanjang 20 

km dari Mendawai ke bukit 

kaki belum mendapat izin 

dari Menteri kehutanan 

3 Kompensasi atas kawasan 

konservasi 
 Jika ada kompensasi dana 

maka dukungan pemerintah 

daerah akan semakin nyata 

pada pembangunan 

kawasan TNS 

 Lemahnya dukungan politik 

pemerintah Kabupaten 

terhadap pengembangan 

TNS 

 

4 Kolaborasi Pengelolaan 

TNS 
 Kolaborasi dapat 

dilaksanakan karena sudah 

ada kebijakan Menteri 

 Besar kemungkinan konsep 

kolaborasi Departemen 

Kehutanan berbeda dengan 
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Kehutanan P.19/Menhut-

II/2004 

 Kebijakan kolaborasi itu 

memberi ruang untuk  

masyarakat dan pemerintah 

daerah mengembangkan 

TNS secara bersama-sama, 

asalkan tidak merubah fung 

si dari kawasan 

konsep kolaborasi menurut 

pemerintah daerah dan 

masyarakat 

 

5 Kelembagaan kolaborasi 

TNS 
 Merumuskan bentuk 

kelembagaan kolaborasi 

pengelolaan TNS yang 

melibatkan pihak-pihak 

pengelola TNS, Pemda, 

LSM, dan masyarakat 

 Kolaborasi akan menjadi 

pintu masuk bagi penerapan 

desentralisasi tata kelola 

kawasan konservasi 

 Perbedaan pendapat yang 

tajam antar para pihak 

terkait dengan TNS akan 

menggagalkan terbentuknya 

kelembagaan kolaborasi  

 Kepercayaan pada pengelola 

model Taman Nasional  

sangat rendah 

 

 

C Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 

1 Status dan eksistensi TNS  Memantapkan kawasan 

agar tidak mengalami 

gangguan sosial 

 Menjadi Taman Nasional 

yang diakui eksistensinya 

secara defakto dan de jure 

 Dukungan publik melemah 

jika batas TNS tidak 

diselesaikan 

 Konflik batas dan manfaat 

ekonomi antar para pihak 

 

2 Tata Batas TNS  Dengan memperjelas dan 

mengukuhkan tata batas 

luar TNS, maka semua 

pihak akan mengetahui 

batas-batas yuridiksi 

masing-masing 

 

 

 

 Pihak Departemen 

Kehutanan lambat dalam 

menyelesaikan tata batas 

TNS, sehingga persoalan-

persoalan baru sering 

muncul akibat dari 

ketidakjelasan batas 

3 Zonasi dan akses 

masyarakat ke dalam 

kawasan TNS 

 Sistem zonasi yang dibuat 

dengan cara partisipatif dan 

kolaboratif dapat menyele 

saikan kepentingan para 

pihak dan pengelolaan TNS 

akan lebih baik 

 Zonasi memberi peluang 

berusaha kepada masya 

rakat menjadi lebih baik 

 

 Penetapan zonasi 

memunculkan perdebatan 

yang serius, dan jika tidak 

terkedali akan menghasilkan 

konflik tidak terselesaikan 

 Peluang berusaha dalam 

zona pemanfaatan 

memerlukan modal kerja 

yang besar 

 

4 Kompensasi dana 

konservasi 
 Jika ada kompensasi dana 

maka dukungan pemerintah 

daerah akan semakin nyata 

pada pembangunan 

kawasan TNS 

 Lemahnya dukungan politik 

pemerintah Kabupaten 

terhadap pengembangan 

TNS 

 

5 Lembaga kolaborasi dan 

kegiatan kolaborasi dalam 

pengelolaan TNS 

 Kolaborasi dapat 

dilaksanakan karena sudah 

ada kebijakan Menteri 

Kehutanan P.19/Menhut-

 Besar kemungkinan konsep 

kolaborasi Departemen 

Kehutanan berbeda dengan 

konsep kolaborasi menurut 
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II/2004 

 Kebijakan kolaborasi itu 

memberi ruang untuk  

masyarakat dan pemerintah 

daerah mengembangkan 

TNS secara bersama-sama, 

asalkan tidak merubah fung 

si dari kawasan 

 Merumuskan bentuk 

kelembagaan kolaborasi 

pengelolaan TNS yang 

melibatkan pihak-pihak 

pengelola TNS, Pemda, 

LSM, dan masyarakat 

 Kolaborasi akan menjadi 

pintu masuk bagi penerapan 

desentralisasi tata kelola 

kawasan konservasi 

pemerintah daerah dan 

masyarakat 

 Perbedaan pendapat yang 

tajam antar para pihak 

terkait dengan TNS akan 

menggagalkan terbentuknya 

kelembagaan kolaborasi  

 Kepercayaan pada pengelola 

model Taman Nasional  

sangat rendah 

 

 

 

 

D Pemerintah Kota Palangkaraya 

1 Status dan eksistensi TNS  Jika kawasan hutan tidak 

ada konflik dengan 

penggunaan masyarakat dan 

kepentingan pengembangan 

daerah, dukungan akan 

datang 

 

 Pemda ingin 

mengembangkan wilayah 

kerja pembangunannya di 

dalam TNS, untuk masa 

depan ekonomi wilayah. 

Karena jika dimasukkan 

dalam TNS, maka peluang 

pengembangan ekonomi 

daerah hilang 

IV Lembaga Forum Masyarakat 

A Formas Sebangau Kuala 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 

Dalam kolaborasi pengelolaan 

TNS terbuka peluang 

memperkuat dan 

memberdayakan organisasi 

masyarakat 

 

Pendekatan elitis dalam 

mengembangkan organisasi 

masyarakat desa tidak akan 

memecahkan masalah 

masyarakat 

2 Keanggotaan  Organisasi Formas akan 

semakin kuat dengan 

kejelasan siapa yang 

menjadi anggotanya 

 Pengelolaan kolaborasi 

TNS terdukung oleh publik 

 Sosialisasi tentang Formas 

ke masyarakat sulit karena 

jarak antar desa jauh  

 Memerlukan dana untuk 

distribusi informasi 

 

3 Program kerja Program kerja mencerminkan 

kepentingan semua anggota, 

sehingga meningkatkan peran 

serta anggota Formas 

 

Karena ketidakjelasan sistem 

keanggotaan, maka sangat 

mungkin program kerja tidak 

menyentuh kepentingan 

masyarakat banyak 

B Formas Katingan Kuala 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 

Dalam kolaborasi pengelolaan 

TNS terbuka peluang 

memperkuat dan 

memberdayakan organisasi 

masyarakat 

Pendekatan elitis dalam 

mengembangkan organisasi 

masyarakat desa tidak akan 

memecahkan masalah 

masyarakat 
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2 Keanggotaan  Organisasi Formas akan 

semakin kuat dengan 

kejelasan siapa yang 

menjadi anggotanya 

 Pengelolaan kolaborasi 

TNS terdukung oleh publik 

 Sosialisasi tentang Formas 

ke masyarakat sulit karena 

jarak antar desa jauh  

 Memerlukan dana untuk 

distribusi informasi 

 

3 Program kerja Program kerja mencerminkan 

kepentingan semua anggota, 

sehingga meningkatkan peran 

serta anggota Formas 

 

Karena ketidakjelasan sistem 

keanggotaan, maka sangat 

mungkin program kerja tidak 

menyentuh kepentingan 

masyarakat banyak 

C Formas Kecamatan Mendawai 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 

Dalam kolaborasi pengelolaan 

TNS terbuka peluang 

memperkuat dan 

memberdayakan organisasi 

masyarakat 

 

Pendekatan elitis dalam 

mengembangkan organisasi 

masyarakat desa tidak akan 

memecahkan masalah 

masyarakat 

2 Keanggotaan  Organisasi Formas akan 

semakin kuat dengan 

kejelasan siapa yang 

menjadi anggotanya 

 Pengelolaan kolaborasi 

TNS terdukung oleh publik 

 Sosialisasi tentang Formas 

ke masyarakat sulit karena 

jarak antar desa jauh  

 Memerlukan dana untuk 

distribusi informasi 

 

3 Program kerja Program kerja mencerminkan 

kepentingan semua anggota, 

sehingga meningkatkan peran 

serta anggota Formas 

 

Karena ketidakjelasan sistem 

keanggotaan, maka sangat 

mungkin program kerja tidak 

menyentuh kepentingan 

masyarakat banyak 

D Formas Kecamatan Kamipang 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 

Dalam kolaborasi pengelolaan 

TNS terbuka peluang 

memperkuat dan 

memberdayakan organisasi 

masyarakat 

 

Pendekatan elitis dalam 

mengembangkan organisasi 

masyarakat desa tidak akan 

memecahkan masalah 

masyarakat 

2 Keanggotaan  Organisasi Formas akan 

semakin kuat dengan 

kejelasan siapa yang 

menjadi anggotanya 

 Pengelolaan kolaborasi 

TNS terdukung oleh publik 

 Sosialisasi tentang Formas 

ke masyarakat sulit karena 

jarak antar desa jauh  

 Memerlukan dana untuk 

distribusi informasi 

 

3 Program kerja Program kerja mencerminkan 

kepentingan semua anggota, 

sehingga meningkatkan peran 

serta anggota Formas 

 

Karena ketidakjelasan sistem 

keanggotaan, maka sangat 

mungkin program kerja tidak 

menyentuh kepentingan 

masyarakat banyak 

E Formas Tasik Payawan 

1 Organisasi dan pemberda 

yaan masyarakat 

Dalam kolaborasi pengelolaan 

TNS terbuka peluang 

memperkuat dan 

memberdayakan organisasi 

masyarakat 

Pendekatan elitis dalam 

mengembangkan organisasi 

masyarakat desa tidak akan 

memecahkan masalah 

masyarakat 
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2 Keanggotaan  Organisasi Formas akan 

semakin kuat dengan 

kejelasan siapa yang 

menjadi anggotanya 

 Pengelolaan kolaborasi 

TNS terdukung oleh publik 

 Sosialisasi tentang Formas 

ke masyarakat sulit karena 

jarak antar desa jauh  

 Memerlukan dana untuk 

distribusi informasi 

 

3 Program kerja Program kerja mencerminkan 

kepentingan semua anggota, 

sehingga meningkatkan peran 

serta anggota Formas 

 

Karena ketidakjelasan sistem 

keanggotaan, maka sangat 

mungkin program kerja tidak 

menyentuh kepentingan 

masyarakat banyak 

V Lembaga CIMTROP 

1 Pusat penelitian gambut 

tropis 
 CIMTROP menjadi mitra 

aktif untuk penelitian dan 

promosi TNS 

 Hasil temuan penelitian di 

CIMTROP dapat diadop 

oleh TNS 

 

 Perbedaan pendapat antara 

CIMTROP dan pengelola 

TNS menjadi tidak produk 

tif untuk kepentingan 

Kalimantan Tengah 

 Koordinasi CIMTROP dan 

BKSDA lemah 

2 Status Lokasi penelitian 

CIMTROP 

 Lokasi penelitian LAHG 

tetap berada di dalam kawa 

san TNS, tetapi pengelo 

laannya merupakan hak 

otonom CIMTROP 

 Jika CIMTROP dan 

lembaga pengelola TNS 

bersatu maka keduanya 

saling memperkuat posisi 

dan status secara nasional 

dan internasional 

 Penolakan CIMTROP 

terhadap lokasi mereka 

yang menjadi bagian dari 

kawasan TNS 

 Belum jelas berapa bagian 

dari lokasi LAHG yang 

masuk kawasan TSN 

 

3 Jalan raya dalam TNS Jalan merupakan sistem 

penunjang pembukaan 

wilayah untuk macam-macam 

kepentingan 

 

Penolakan dari berbagai pihak 

atas inisatif pembu kaan 

wilayah gambut, mengingat 

masyarakat trauma dengan 

proyek PLG sejuta hektar 

VI Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

1 Sosialisasi program TNS  Sosialisasi akan memperce 

pat pemahaman tentang apa 

yang mau diwujudkan oleh 

adanya TNS 

 Partisipasi masyarakat 

meningkat 

 

 Muncul pertentangan atas 

eksistensi TNS dalam 

masyarakat 

 Kepentingan masyarakat 

dikalahkan oleh kepenti 

ngan ekosistem 

2 Koordinasi program Pengelola TNS akan banyak 

mendapat dukungan dari para 

pihak jika program kerja 

dibuat oleh para pihak dan 

untuk kepentingan para pihak 

Pertentangan antar para pihak 

karena kepentingan yang 

berbeda dan ego golongan dan 

ego lembaga akan melemahkan 

kolaborasi pengelolaan TNS 

VII Lembaga Masyarakat Adat (Damang) 

1 Menguatkan Nilai adat 

dalam pengembangan 

TNS 

 Kepala Damang Adat 

masih berpengaruh di 

dalam masyarakat, 

sehingga bekerjasama 

 Meningggalkan pendekatan 

adat dan budaya akan 

memperlemah dukungan 

publik pada TNS 
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dengan mereka adalah 

keharusan 

 Penghormatan pada prinsip 

dan nilai adat istiadat 

masyarakat, akan memper 

kuat dukungan masyarakat 

pada TNS 

 Hukum adat dan ulayat 

untuk penyelesaian tata 

batas dan pengelolaan 

zonasi, jangan ditinggalkan 

 

 

 

4.3. Pilihan Strategi Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Sebangau 

 

 Pilihan strategi kolaborasi pengelolaan Taman Nasional Sebangau disusun atas 

dasar hasil analisis SWOT potensi sumberdaya, peluang pengembangan usaha, 

pemberdayaan masyarakat, peran LSM dan peran sosial budaya masyarakat seperti yang 

sudah di jelaskan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 di atas.  Dengan cara ini, maka akan 

diperoleh suatu bahan untuk menyusun langkah-langkah strategis model perencanaan 

kolaborasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kawasan TNS. Uraian tentang 

pilihan strategis kolaborasi pengelolaan TNS dapat dilihat pada tabel 4.3. 

 

Table 4.3. Analisis pilihan strategi kolaborasi pengelolaan TNS 

 

Pilihan Strategis 

Perencanaan  

Kolaborasi  

Alternatif Pilihan Strategi 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Fisik Kawasan TNS 

1. Tata batas TNS Tata batas terluar TNS  

a.  Pembentukan panitia   

     tata batas daerah 

b. Pengukuran dan 

pemancangan batas 

sementara 

c. Penerimaan protes 

masyarakat dan pihak 

lain tentang batas 

sementara, dan di 

proses oleh panitia 

tata batas 

d. Kunjungan lapangan 

panitia tata batas 

e. Rapat pleno panitia 

tata batas Kabupaten / 

Kota, dengan 

mengundang semua 

pihak yang terkait 

dengan batas terluar 

TNS 

f. Rapat pleno panitia 

tata batas tingkat 

propinsi, yang 

Tata batas terluar TNS  

a.  Pembentukan panitia   

     tata batas daerah 

b. Pengukuran dan 

pemancangan batas 

sementara 

c. Penerimaan protes 

masyarakat dan pihak 

lain tentang batas 

sementara, dan di 

proses oleh panitia 

tata batas 

d. Kunjungan lapangan 

panitia tata batas 

e. Rapat pleno panitia 

tata batas Kabupaten / 

Kota, mengundang 

semua pihak yang 

terkait, menerima 

tuntutan masyarakat 

f. Rapat pleno panitia 

tata batas tingkat 

propinsi, yang 

dihadiri oleh panitia 

Tata batas terluar TNS  

a.  Pembentukan panitia   

     tata batas daerah 

b. Pengukuran dan 

pemancangan batas 

sementara 

c. Penerimaan protes 

masyarakat dan pihak 

lain tentang batas 

sementara, dan di 

proses oleh panitia 

tata batas 

d. Kunjungan lapangan 

panitia tata batas 

e. Rapat pleno panitia 

tata batas Kabupaten / 

Kota, mengundang 

semua pihak yang 

terkait, menerima 

tuntutan masyarakat 

f. Rapat pleno panitia 

tata batas tingkat 

propinsi, yang 

dihadiri oleh panitia 
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dihadiri oleh panitia 

tata batas tingkat 

kabupaten, LSM, 

Universitas, tokoh 

agama, tokoh adat, 

Kepala Desa, dan 

masyarakat 

g. Luas TNS 568.000 ha 

tetap dipertahankan 

tata batas tingkat 

kabupaten, LSM, 

Universitas, tokoh 

agama, tokoh adat, 

Kepala Desa, dan 

masyarakat 

g. Luas TNS berkurang 

dari 568.000 ha 

karena  ada ”claim” 

dari Pemda dan 

masyarakat 

tata batas tingkat 

kabupaten, LSM, 

Universitas, tokoh 

agama, tokoh adat, 

Kepala Desa, dan 

masyarakat 

g. Luas TNS berkurang 

dari 568.000 ha kare 

na ada ”claim” dari 

Pemda, Masyarakat, 

CIMTROP 

2. Penabatan Kanal Penabatan pada semua 

kanal yang ada dalam 

kawasan TNS 

Penabatan hanya pada 

kanal-kanal yang menja 

di sarana transportasi 

illegal logging 

Penabatan hanya pada 

kanal-kanal yang menja 

di sarana transportasi 

illegal logging, dan me 

ngembangkan kanal itu 

untuk budidaya keram 

ba ikan air tawar 

3. Konservasi Orang  

    utan 

Ekowisata alam orang 

utan 

a.Membangun pusat 

wisata alam orang 

utan 

b. Mendidik dan 

melatih masyarakat 

lokal untuk peduli 

dengan orang utan, 

sehingga mampu 

menjadi pemandu 

wisata yang handal 

c.Membangun sarana 

dan prasarana wisata 

d.Promosi daerah, 

nasional, dan 

internasional 

 

Ekowisata alam gambut 

a.Membangun pusat 

wisata alam gambut 

untuk penjelajahan 

ekosistem gambut 

dangkal, sedang dan 

dalam 

b. Mendidik dan 

melatih masyarakat 

lokal untuk peduli 

dengan ekosistem 

gambut, sehingga 

mampu menjadi 

pemandu wisata yang 

handal 

c.Mengembangkan 

organisasi ekowisata 

berbasis masyarakat 

d.Membangun sarana 

dan prasarana wisata 

e.Promosi daerah, nasio  

   nal, dan internasional 

Ekowisata danau dan 

sungai 

a. Membangun pusat 

wisata alam untuk 

reskreasi sungai dan 

danau 

b. Mendidik dan 

melatih masyarakat 

lokal untuk peduli 

dengan kebersihan 

sungai dan danau, 

jenis-jenis ikan dan 

biota lainnya, sehing 

ga mampu menjadi 

pemandu wisata yang 

handal 

c.Mengembangkan 

organisasi ekowisata 

berbasis masyarakat 

d.Membangun sarana 

dan prasarana wisata 

e.Promosi daerah, nasio 

nal, dan internasional 

4. Sistem Zonasi TNS Zonasi konvensional 

a. Definisi dan batasan 

zonasi ditetapkan oleh 

Departemen Kehuta 

nan  

b. Penetapan wilayah 

zonasi oleh Balai 

Taman Nasional  

.  

Zonasi kolaborasi 

partisipatif  

a. Definisi dan batasan 

zonasi ditetapkan oleh 

para pihak yang berke 

pentingan 

b.Pembagian zonasi 

pemanfatan, inti, 

rimba, rehabilitasi 

dalam kawasan TNS, 

harus memperhatikan 

sistem nilai sosial 

ekonomi dan budaya 

masyarakat 

c.Pemetaan partisipatif 

Zonasi berbasis 

kelompok LSM 

a.Definisi dan batasan 

zonasi ditetapkan oleh 

kelompok LSM 

b. Pembagian zonasi 

pemanfatan, inti, 

rimba, rehabilitasi 

dalam kawasan TNS, 

dan berkonsultasi 

dengan masyarakat 

c.Membawa prinsip  

”menang-menang” 

dalam penetapan 

zonasi  
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untuk zona-zona 

harus melibatkan 

pihak-pihak terkait 

(Pemda dan masyara 

kat Katingan, Pulang 

Pisau, dan Palangka 

raya) 

 

 

 

 

II. Sosial Ekonomi Masyarakat 

1. Sebangau Kuala Perkebunan Karet 

1. Penjualan 

kelembagaan petani 

(kelompok petani) 

2. Pengembangan 

kemitraan pemasaran 

getah karet 

3. Pemberian bantuan 

bibit karet 

4. Pemberian bantuan 

bimbingan teknis 

budidaya tanaman 

karet 

Perkebunan Nilam 

1. Pendampingan 

terhadap petani, 

khususnya dalam hal 

kemitraan dengan 

pengusahaan 

2. Penguatan Kebijakan 

Pemerintah dalam 

pengembangan 

industri minyak atsiri 

(nilam) 

3. Bantuan Pengadaan 

bibit nilai unggul 

Perikanan Darat 

1. Pembinaan teknik 

budidaya perikanan 

untuk meningkatkan 

produksi 

2. Penguatan 

kelembagaan nelayan 

3. Pembinaan nelayan 

untuk mengolah hasil 

perikanan sehingga 

meningkatkan nilai 

tambah dan 

mengurangi kelebihan 

produksi ikan segar 

untuk menstabilkan 

harga 

2. Katingan Kuala Padi dan Palawija 

1. Penguatan 

kelembagaan petani 

(kelompok petani) 

2. Pemberian bantuan 

penanganan hama 

secara terpadu 

3. Intervensi pemerintah 

untuk mengatasi 

turunnya harga saat 

panen raya 

Perkebunan Karet 

1. Penjualan 

kelembagaan petani 

(kelompok petani) 

2. Pengembangan 

kemitraan pemasaran 

getah karet 

3. Pemberian bantuan 

bibit karet 

4. Pemberian bantuan 

bimbingan teknis 

budidaya tanaman 

karet, khususnya 

dalam mengatasi 

tingkat keasaman 

lahan yang tinggi 

Perikanan Laut 

1. Pendampingan 

nelayan dalam bidang 

teknologi produksi 

dan pemasaran 

2. Bimbingan 

pengembangan 

pengolahan hasil 

untuk meningkatkan 

diversifikasi produk 

3. Bantuan permodalan 

usaha dengan prosedur 

yang mudah dan tidak 

membebani nelayan 

3. Mendawai Perikanan Darat dan 

Air Tawar 

1. Pembinaan teknik 

budidaya perikanan 

untuk meningkatkan 

produksi 

2. Penguatan 

kelembagaan nelayan 

3. Pembinaan nelayan 

untuk mengolah hasil 

perikanan sehingga 

meningkatkan nilai 

tambah dan mengura 

ngi kelebihan produk 

Wisata Alam 

1. Penyiapan masyarakat 

dalam pengembangan 

wisata 

2. Promosi wisata 

3. Pembinaan terhadap 

masyarakat untuk 

menjadi pemandu 

lokal 

4. Pengemasan paket 

wisata yang menyelu 

ruh 

5. Kebijakan pemerintah 

dalam pengembangan 

Perkebunan Jelutung 

1. Penguatan kelemba 

gaan petani (kelom 

pok petani) 

2. Pengembangan 

Kemitraan pemasaran 

getah jelutung 

3. Pemberian bantuan 

bibit jelutung 

4. Pemberian bantuan 

teknis budidaya 

jelutung 

5. Bantuan permodalan 

dengan prosedur 
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si ikan segar untuk 

menstabilkan harga 

4. Jaminan pengamanan 

terhadap kegiatan 

ilegal, seperti penye 

truman dan pengebo 

man (peracunan) da 

lam penangkapan ikan 

wisata, seperti penyu 

sunan renstra 

pariwisata 

6. Penetapan zona kawa 

san wisata 

mudah dan tidak 

membebani petani 

4. Kamipang Wisata Alam 

1. Kebijakan pemerintah 

yang lebih fokus pada 

pengembangan wisata 

2. Penyiapan masyarakat 

untuk menjadi pelaku 

wisata 

3. Pengemasan wisata 

berbasiskan 

masyarakat dan alam 

4. Promosi wisata 

Perikanan Air Tawar 

1. Pembinaan teknik 

budidaya perikanan 

untuk meningkatkan 

produksi 

2. Penguatan 

kelembagaan nelayan 

3. Pembinaan nelayan 

untuk mengolah hasil 

perikanan sehingga 

meningkatkan nilai 

tambah dan mengura 

ngi kelebihan produk 

si ikan segar untuk 

menstabilkan harga 

4. Jaminan pengamanan 

terhadap kegiatan 

ilegal, seperti penyet 

ruman dan pengebo 

man (peracunan) 

dalam penangkapan 

ikan 

5. Penjaminan kelesta 

rian danau yang meru 

pakan sumber ikan 

Perkebunan Rotan 

1. Pendampingan petani 

di bidang produksi 

dan pemasaran 

2. Pengembangan usaha 

pasca panen 

3. Intervensi pemerintah 

untuk menjamin 

tingkat harga mengun 

tungkan bagi petani 

5. Tasik Payawan Perikanan Darat dan 

Air Tawar 

1. Pembinaan teknik 

budidaya perikanan 

untuk meningkatkan 

produksi 

2. Penguatan 

kelembagaan nelayan 

3. Pembinaan nelayan 

untuk mengolah hasil 

perikanan sehingga 

meningkatkan nilai 

tambah dan 

mengurangi kelebihan 

produksi ikan segar 

untuk menstabilkan 

harga 

4. Jaminan pengamanan 

terhadap kegiatan 

ilegal, seperti 

penyetruman dan 

pengeboman 

(peracunan) dalam 

Perkebunan Nilam 

4. Pendampingan 

terhadap petani, 

khususnya dalam hal 

kemitraan dengan 

pengusahaan 

5. Penguatan Kebijakan 

Pemerintah dalam 

pengembangan 

industri minyak atsiri 

(nilam) 

6. Bantuan Pengadaan 

bibit nilai unggul 

Perkebunan Karet 

1. Penjualan 

kelembagaan petani 

(kelompok petani) 

2. Pengembangan 

kemitraan pemasaran 

getah karet 

3. Pemberian bantuan 

bibit karet 

4. Pemberian bantuan 

bimbingan teknis 

budidaya tanaman 

karet 
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penangkapan ikan 

 

III. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Sebangau Kuala a. Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga For 

mas berbasis ” repre 

sentasi elitis” antar 

desa    

b. Membuat program 

kerja Formas bersama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas berbasis 

”desa” dan kecamatan 

b.Membuat program 

kerja Formas 

bersama-sama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas yang berada di 

bawah komando dan 

kendali Balai TNS 

b.Membuat program 

kerja Formas bersama-

sama 

2. Katingan Kuala a. Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga For 

mas berbasis ” repre 

sentasi elitis” antar 

desa    

b. Membuat program 

kerja Formas bersama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas berbasis 

”desa” dan kecamatan 

b.Membuat program 

kerja Formas 

bersama-sama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas yang berada di 

bawah komando dan 

kendali Balai TNS 

b.Membuat program 

kerja Formas bersama-

sama 

3. Mendawai a. Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga For 

mas berbasis ” repre 

sentasi elitis” antar 

desa    

b. Membuat program 

kerja Formas bersama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas berbasis 

”desa” dan kecamatan 

b.Membuat program 

kerja Formas 

bersama-sama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas yang berada di 

bawah komando dan 

kendali Balai TNS 

b.Membuat program 

kerja Formas bersama-

sama 

4. Kamipang a. Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga For 

mas berbasis ” repre 

sentasi elitis” antar 

desa    

b. Membuat program 

kerja Formas bersama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas berbasis 

”desa” dan kecamatan 

b.Membuat program 

kerja Formas 

bersama-sama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas yang berada di 

bawah komando dan 

kendali Balai TNS 

b.Membuat program 

kerja Formas bersama-

sama 

5. Tasik Payawan a. Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga For 

mas berbasis ” repre 

sentasi elitis” antar 

desa    

b. Membuat program 

kerja Formas bersama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas berbasis 

”desa” dan kecamatan 

b.Membuat program 

kerja Formas 

bersama-sama 

a.Membuat Anggaran 

Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga 

Formas yang berada di 

bawah komando dan 

kendali Balai TNS 

b.Membuat program 

kerja Formas bersama-

sama 

IV. Kelembagaan Kolaborasi 

Model Kelembagaan 

yang akan dikembang 

kan dalam pengelo 

laan kolaborasi TNS 

1. Pengelola hanya 

lembaga Balai TNS, 

dan akan terjadi 

kegaga lan seperti TN 

lainnya di Indonesia. 

2. Tugas Balai TNS 

1. Pengelola sebangau 

adalah  Balai TNS 

tetapi di dalamnya ada 

lembaga semacam 

Dewan Kebijakan 

TNS  dengan 

1. Pengelola Sebangau 

adalah Balai TNS 

dengan membentuk 

satu tim kerja (POKJA 

TNS) dengan 

stakeholders : 
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adalah sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku (standar 

aturan yang berlaku 

tentang Taman 

Nasional) 

 

stakeholders:  

a. Lembaga Pemerintah 

Propinsi dan Kabupa 

ten (Bapeda, Lingku 

ngan, Kehutanan, 

Sarana dan prasarana, 

Perikanan, Pertanian, 

Pariwisata, Perekono 

mian) 

b.LSM Indonesia dan 

Internasional 

c.Tokoh masyarakat 

d.Tokoh masyarakat 

adat, Damang Adat 

e.Universitas / Lembaga 

Penelitian 

f.Media Cetak /TV 

g.Lembaga Politik 

(DPRD)  

h. Pengusaha ramah 

lingkungan 

2. Tugas Dewan 

Kebijakan TNS 

adalah: 

a.Merumuskan kepen 

tingan daerah dalam 

pengembangan TNS, 

sebelum dan sesudah 

TNS dikukuhkan 

b.Merumuskan upaya 

meningkatkan kesejah 

teraan masyarakat ter 

kait dengan pengem 

bangan TNS 

c.Mengesahkan renca 

na-rencana dan pen 

danaan TNS 

d.Pengembangan 

kawasan penyangga 

TSN 

e.Merumuskan peluang 

memperoleh PAD 

f.Menetapkan protokol 

manajemen TNS dari 

perencanaan sampai 

monitoring dan 

evaluasi 

 

a. LSM Indonesia 

b.LSM Internasional 

c.Pengusaha pro-rakyat  

   dan lingkungan 

d.Universitas dan  

   Lembaga Penelitian 

2. Tugas POKJA TNS  

   adalah: 

a.Melakukan identifika  

   si semua masalah di   

   daerah untuk bahan  

   kolaborasi yang setara 

b.Menyiapkan rencana  

   kolaborasi yang men  

   cari solusi ”menang- 

   menang” 

c.Membangun skenario  

   ekowisata, format  

   penelitian, pembangu  

   nan sarana dan prasa  

   rana, dan skenario  

   PAD 

d.Membantu Balai TNS 

mencari dana segar 

baik dalam negeri mau 

pun dana internasional 

yang tidak dengan 

skenario hutang. 

Tetapi harus koordina 

si dan sepengetahuan 

dengan Pemerintah 

Daerah. Dana segar 

untuk membangun 

ekonomi masyarakat 

dan pengembangan 

kawasan penyangga 

e. Menetapkan protokol 

manajemen TNS dari 

perencanaan sampai 

monitoring dan 

evaluasi 

 

 

V. Penelitian dan Pengembangan 

 a. Inventarisasi Orang 

utan secara teristrial 

(on the spot), bukan 

model perkiraan 

b. Penelitian tentang 

ketersediaan pakan 

a. Inventarisasi kawasan 

hutan gambut yang 

layak dari segala 

aspek untuk dijadikan 

pusat ekowisata alam 

gambut 

a.  Inventarisasi 

sumberdaya sungai 

dan danau yang ada di 

dalam dan sekitar 

kawsan TNS, untuk 

dijadikan pusat 
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orang utan pada habi 

atnya 

c.Pembuatan studi 

kelayakan ekowisata 

orang utan 

b.Identifikasi pusat-

pusat Jelutung untuk 

dikembangkan guna 

menopang ekonomi 

masyarakat 

c.Mengembangkan 

penelitian ekosistem 

gambut dan 

dampaknya bagi 

pengembangan TNS 

ekowisata sungai dan 

danau-danau kecil 

b.Identifikasi 

kelompok-kelompok 

masyarakat pemanfaat 

sumberdaya sungai 

dan danau 

c.Membuat studi 

kelayakan 

pengembangan 

ekowisata sungai dan 

danau berbasis 

masyarakat untuk 

kesejahteraan  
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BAB V 

 

RENCANA PENGELOLAAN KOLABORASI TAMAN NASIONAL SEBANGAU 

 

 

 

 

5.1. Paradigma kolaborasi 

 

 Membangun ilmu pengetahuan tidak semudah membalikkan telapak tangan. 

Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang jika pengetahuan yang 

dimilikinya akan ditingkatkan menjadi ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Kehidupan selalu diwarnai dengan pandangan dan cara berfikir 

yang biner. Cara berfikir seperti ini ditandai dengan dialektika benar dan salah, siang 

dan malam, pagi dan sore, hitam dan putih, baik dan buruk. Demikian pula halnya 

dengan pandangan tentang pengelolaan sumberdaya hutan, dimana dari aspek statuta 

selalu saja dihadap-hadapkan antara negara sebagai penguasa hutan dan masyarakat 

sebagai pemanfaat, ada hutan yang wujudnya baik dan ada yang wujudnya rusak/jelek. 

 Pendekatan pengetahuan ilmiah menurut Kuhn selalu dikemas dalam bentuk 3 

penalaran ilmiah yang masing-masing dikenal dengan sebutan penalaran ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi. Ketika kita mengatakan bahwa pengelolaan kawasan 

sumbedaya hutan itu merupakan pengetahuan ilmiah, maka model pengelolaan tersebut 

dapat dibedah dan didedah melalui 3 sistem penalaran tersebut. Ontologi akan 

menjelaskan bagaimana hakikat pengetahuan manajemen hutan itu dibangun, melalui 

asumsi dan komponen apa, masih bersifat umum tetapi mendasari perkembangan yang 

akan dilakukan oleh epistemologi. Sementara itu, epistemologi menekankan pada 

bagaimana mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan yang sudah 

diberi dasar oleh ontologi. Penalaran terkahir adalah aksiologi yang menekankan pada 

pengetahuan manajemen sumberdaya hutan akan dipergunakan untuk memecahkan 

masalah apa. 

 Paradigma pengetahuan pengelolaan hutan pada umumnya dan pengelolaan 

hutan Taman Nasional pada khususnya, telah didominasi oleh penalaran ontologi yang 

menyatakan bahwa pengelolaan hutan hanya tersusun dari komponen-komponen flora 
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dan fauna saja. Pada awal perkembangan pengetahuan kehutanan di dunia, sejak pertama 

kali pengetahuan kehutanan dikembangkan di Prancis dan Jerman abad 18, ontologinya 

didasarkan pada perspektif dan paradigma flora dan fauna saja. Oleh karena itu tidaklah 

heran jika pada perkembangan berikutnya sampai awal abad melinium 21 pandangan 

seperti ini tentang pengelolaan hutan masih mendominasi sangat kuat dan berpengaruh 

di dunia pengetahuan kehutanan. Pada situasi seperti ini paham pengetahuan industrial 

pendidikan dan negara mengalahkan paham pengetahuan yang dianut oleh masyarakat 

lokal, yang memang perspektif dan paradigmanya berbeda dengan pengetahuan negara 

tersebut. Disadari sepenuhnya bahwa pandangan ontologi seperti ini bukan merupakan 

kesalahan, apalagi jika dikaitkan dengan mekanisme sistem alam yang memisahkan diri 

dari sistem manusia, seperti yang selama ini banyak dianut oleh kebanyakan ilmuwan di 

dunia. Ontologi pengetahuan kehutanan seperti ini memang terbangu dan dikembangkan 

di dunia-dunia Barat dan maju, yang memang hampir kurang memiliki persoalan sosial 

budaya antara sumbedaya hutan dan masyarakatnya. 

 Ketika penalaran ontologi seperti di atas dipotretkan di negara-negara yang 

banyak memiliki sumberdaya hutan, memiliki keragaman sosial budaya yang tinggi, 

relatif belum berkembang dan maju, demokrasi belum baik, dan populasi penduduk yang 

tinggi dan tidak merata distribusinya, maka akan dirasakan oleh pengelola hutan bahwa 

ada kebutuhan baru tentang ontologi tersebut yang “tidak sama persis” dengan ontologi 

pengetahuan kehutanan Barat. Unsur terpenting yang kemudian harus dimasukkan 

dalam ontologi pengetahuan kehutanan, khususnya di negara-negara yang hutannya 

mendapat tekanan dari peningkatan jumlah penduduk adalah komponen manusia. 

Dengan demikian ontologi pengetahuan kehutanan yang baru tersebut akan tersusun dari 

komponen hakikat yaitu : 

 

 

 

 

       Berubah menjadi 

 

 

 

 

 

Hutan = F (flora, fauna, pemain   

              tunggal) 

Hutan = F (flora, fauna, manusia, 

multi pihak, kelembagaan)) 
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 Ontologi yang menggambarkan hakikat pengetahuan kehutanan tersebut di atas 

akan berdampak kepada semua sistem pengetahuan kehutanan yang sudah ada selama 

ini, dan lebih dari itu akan juga berdampak sangat nyata kepada instrumen-instrumen 

kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, termasuk instrumen kebijakan 

pengelolaan Taman Nasional. Spesifikasi ontologi pengetahuan kehutanan lama dan 

ontologi yang baru diuraikan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel  5.1. Perbandingan komponen pengetahuan kehutanan 

Komponen penalaran 

pengetahuan 

Komponen pengetahuan 

kehutanan lama  

Komponen pengetahuan 

kehutanan baru  

Ontologi Flora dan fauna Flora, fauna, manusia 

Epistemologi Konstruksi pengetahuan 

sumberdaya hutan hanya fokus 

pada upaya menjawab 

kepentingan hutan, pohon-pohon, 

ekologi, dan hewan 

Konstruksi pengetahuan 

sumberdaya hutan ingin 

menjawab kepentingan hutan, 

pohon-pohon, ekologi, hewan, 

dan manusia, serta interaksi 

sumberdaya hutan dengan 

manusia (sosial, ekonomi, 

budaya, dan politik) secara 

langsung 

Aksiologi  Pelaku utama pengelolaan 

adalah pemerintah (mono 

stakeholder) untuk kepenti 

ngan pemerintah, memecah 

kan masalah pemerintah. 

 Memecahkan masalah 

keberlanjutan kayu. 

 Memecahkan masalah 

konservasi flora dan fauna. 

 Menjaga keseimbangan 

ekologi alam 

 

 Pelaku utama pengelolaan 

adalah multi pihak (multi 

stakeholders) untuk kepenti 

ngan pemerintah, hewan dan 

masyarakat, memecah kan 

masalah semua kepentingan. 

 Memecahkan masalah 

keberlanjutan kayu, non 

kayu, kelestarian hewan, 

kesejahteraan masyarakat 

sekitar hutan. 

 Memecahkan masalah 

konservasi flora dan fauna. 

 Menjaga keseimbangan 

ekologi alam dimana 

manusia ada dalam proses 

ekosistem sumberdaya hutan 

 Mengembangkan sistem 

kelembagaan yang kuat 

 

Model Operasional pengelolaan 

hutan 

 Pengelolaan hutan oleh 

swasta. 

 Pengelolaan hutan oleh 

BUMN dan BUMD 

 Pengelolaan hutan 

kolaborasi. 

 Pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat 
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 Gambaran penalaran pengetahuan yang dijelaskan dalam tabel di atas sekaligus 

untuk memberikan jawaban atas tudingan bahwa pengetahuan kehutanan itu belum 

dikembangkan atas dasar filsafat pengetahuan, sehingga tidak mampu menjawab 

tantangan zaman yang muncul. Sesungguhnya filsafat pengetahuan kehutanan itu ada 

dan sesuai untuk masa sebelum sekarang, tetapi tantangan sekarang dan masa yang akan 

datang lebih komplek. Dengan demikian cukup memiliki alasan dan dasar untuk 

mengembangkan sistem penalaran dalam pengelolaan sumberdaya hutan untuk 

kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Gambaran dalam tabel di atas dengan 

tegas mengatakan bahwa model operasional pengelolaan hutan kolaborasi di Taman 

Nasional, dalam hal ini TNRAW didasarkan atas pertimbangan ontologi pengetahuan 

kehutanan yang baru dengan rumusan H = f (flora, fauna, manusia, multi pihak, 

kelembagaan). 

 

5.2. Manajemen / pengelolaan kolaborasi dan stakeholders 

 

 Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kolaborasi adalah suatu model atau upaya 

resolusi konflik dengan mengedepankan prinsip kooperatif (kerjasama) dan dengan 

ketegasan mengambil sikap yang tinggi. Kata kooperatif mengandung pengertian bahwa 

menerapkan paham kolaborasi dalam penegelolaan TNS berarti semua pihak siap dalam 

posisi resolusi konflik yang prinsipnya “menang-menang” bagi semua pihak yang 

terkait. Harapannya bahwa prinsip ini dipahami dan dipatuhi oleh semua pemain dalam 

pengelolaan TNS ke depan (Marshal, 1995). 

 Alasan paling logis untuk melakukan aktivitas kolaborasi adalah karena ada 

konflik antara 2 orang atau 2 kelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan 

atas sesuatu yang berbeda. Tetapi kolaborasi harus didasari oleh kepentingan ”pemilik” 

dan ”pengguna”. Dalam konteks sumberdaya alam yang merasa menjadi pemilik adalah 

negara/pemerintah dan pengguna sumberdaya hutan adalah rakyat dan pengusaha. 

Menurut Marshall (1995) kolaborasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh semua 

pihak yang merasa memiliki konflik untuk menghasilkan tindakan yang memuaskan 

semua pihak. Selanjutnya Marshall mengatakan bahwa sikap untuk melaksanakan 

kolaborasi harus didukung oleh: (1) proses mengklarifikasi, mendialogkan semua 

perbedaan antar pihak-pihak terkait, tidak hanya atas dasar pertimbangan konteks 
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kepentingan semata.. (2) tindakan kolaborasi biasanya dilakukan jika tidak ada upaya 

kompetisi karena otoritas dikuasai satu pihak, dan jika kompetsisi diteruskan maka 

kerugian akan diterima oleh pihak yang relatif lemah; dan (3) intensitas konfliknya telah 

mencapai tingkatan yang tidak dapat diabaikan. 

 Pengelolaan hutan kolaborasi di kawasan Taman Nasional merupakan suatu 

pendekatan baru untuk mengurangi konflik pengelolaan kawasan hutan. Ciri-ciri yang 

menonjol dari pendekatan ini adalah mengakomodir berbagai aspirasi atau keinginan 

dari berbagai pihak (stakeholders) untuk ikut berbagi peran dan tanggungjawab dalam 

pengelolaan kawasan konservasi. Pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang 

terbilang masih baru ini sangat menarik untuk didiskusikan bersama guna mencari 

model yang ideal sebagai proses pembelajaran dalam pengelolaan kawasan konservasi 

untuk memperkuat sistem pengelolaan kawasan konservasi secara keseluruhan, dan 

secara khusus di Taman Nasional Sebangau (TNS). 

 Beberapa orang ahli telah mencoba mendefinisikan pengertian dan prinsip 

pengelolaan (manajemen) kolaborasi, seperti pendapat berikut : 

A  process by which people themselves are provided the opportunity and 

responsibility to manage their resources, define their needs, goals and 

aspirations and make decisions affecting their well-being (Fellizar, 
1993)

1,2
 

Merupakan proses dimana suatu kelompok individu dapat secara mandiri 

menghasilkan peluang dan menentukan tanggung jawabnya, kebutuhan-

kebutuhannya, tujuan serta aspirasinya tentang suatu sistem pengelolaan 

sumber daya alam, untuk kemudian bersepakat menentukan tindakan 

bersama yang harus diambil mewakili kepentingan-kepentingan yang 

ada. 

 

 Menurut Borrini et al (2000:1) Co-management (pengelolaan kolaborasi) juga 

sering dikenal dengan sebutan lainnya seperti participatori, kolaborasi, joint,  mixed 

multy-party, dan pengelolaan round-table. Lebih lanjut Borrini et al mengatakan bahwa 

pengelolaan kolaborasi adalah : 

(1) suatu pendekatan berdimensi banyak untuk mengelola sumberdaya alam, 

penggabungan dari banyak pihak yang mempunyai peran-peran, secara umum 

sasaran akhirnya pada konservasi lingkungan, kelestarian penggunaan sumberdaya 

                                                 
1 Claridge, Gordon. 2001. What is Successful Co-management?. Wetlands International 
2 Borrini-Feyerabend, Grazia, M. Tagvi Farvar, Jean Claude Nguinguiri and Vincent Awa Ndangang. 2000. Co-management of 
Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning-by-Doing. GTZ and IUCN. 
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alam dan  pemerataan distribusi sumberdaya terkait dengan manfaat-manfaat dan 

tanggung jawab bersama. 

(2) suatu proses politik dan budaya par excellence: pencarian keadilan sosial dan 

demokrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam; 

(3) suatu proses yang memerlukan beberapa kondisi dasar untuk berkembang, antara 

lain: memiliki akses penuh pada informasi yang berkaitan dengan isu-isu terkait dan 

terpilih, kebebasan dan kapasitas untuk diorganisir, kebebasan untuk 

mengekspresikan kebutuhan dan kepedulian, memerlukan lingkungan yang non-

diskriminatif, mengajak mitra kerja melakukan negosiasi, yakin dan menghormati 

kesepahaman-kesepahaman sebagai dasar dari modal sosial. 

  Dari banyak peluang pemahaman tentang pengelolaan kolaborasi tersebut, 

Borrini kemudian berusaha menyimpulkan pengertian yang bersifat umum tentang 

pengertian pengelolaan kolaborasi.  

 

 
      Co-management (pengelolaan kolaborasi) adalah suatu keadaan dimana dua 

atau lebih aktor-aktor sosial melakukan negosiasi, merumuskan dan 

membangun kepercayaan antara mereka untuk suatu pembagian yang adil 

atas fungsi-fungsi pengelolaan,  bertanggung jawab terhadap suatu teritori 

tertentu, wilayah atau sekumpulan sumberdaya alam (Borrini et al, 2000:1) 

 

  

 Ada beberapa prinsip-prinsip dan nilai-nilai utama pada terkait dengan 

pengelolaan (manajemen) kolaborasi antara lain (Awang dkk, 2005): 

(1) mengakui adanya perbedaan nilai-nilai, kepentingan dan  kepedulian terkait dalam 

pengelolaan suatu kawasan tertentu 

(2) terbuka terhadap kemungkinan hadirnya ragam tipe-tipe pengelolaan sumberdaya 

alam diluar sesuatu yang sudah ditetapkan dan dikenal dalam peraturan formal 

(seperti hak milik privat dan mandat-mandat atau ketentuan-ketentuan pemerintah). 

(3) mencari keterbukaan dan pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam 

(4) memungkinkan masyarakat sipil memainkan peran penting yang lebih secara 

bertanggung jawab 
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(5) menghormati suatu proses sebagai hal yang penting dibanding dengan berorientasi 

pada hasil-hasil dalam waktu singkat; 

(6) belajar dan bekerja melalui revisi-revisi kegiatan sedang berjalan dan 

meningkatkannya dalam pengelolaan sumberdaya alam. 

 Ada 4 komponen yang saling terkait dan berkaitan dalam proses pengelolaan 

kolaborasi (PK) secara umum yaitu: 

         

      Konteks PK --- Proses PK - Rencana dan kesepakatan PK- Organisasi PK 

 

 Ada 3 tahap utama dalam proses pengelolaan (manajemen)  kolaborasi (Awang 

dkk, 2005) : 

(1) persiapan untuk pengorganisasian kemitraan (berkaitan dengan ragam 

kepentingan dan ragam pandangan, inisiatif komunikasi sosial, aktif mendukung 

untuk aktor sosial guna mengorganisir mereka) 

(2) negosiasi perencanaan dan kesepahaman dalam pengelolaan kolaborasi 

(berkaitan dengan visi lingkungan, penyatuan tujuan lingkungan, sosial dan 

kepemerintahan, pengenalan atas suatu pluralitas pilihan-pilihan pengelolaan, 

penghormatan atas nilai-nilai budaya, norma dan praktik-praktik lokal, fasilitasi 

efektif  dalam hal pertemuan dan mediasi konflik, melakukan komunikasi secara 

tepat, keterbukaan dalam prosedur negosiasi, merumuskan pemerataan dalam 

pembagian manfaat dan tanggung jawab; 

(3) proses pelaksanaan dan melakukan perbaikan atas rencana-rencana dan 

kesepahaman- kesepahaman yang sudah dibuat /proses belajar dan pelaksanaan 

(memperhatikan beberapa metoda dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti 

pengelolaan adaptif, penelitian aksi, memelihara proses komunikasi yang hidup 

dalam masyarakat, perubahan praktik-praktik yang ada sebagai proses belajar 

semua pihak terkait). 

 Manajemen kolaborasi adalah suatu bentuk manajemen yang mengakomodasikan 

kepentingan-kepentingan seluruh stakeholders secara adil, dan memandang setiap harkat 

stakeholders itu sebagai entitas yang sederajat sesuai dengan tata nilai yang berlaku, 

dalam rangka mencapai tujuan bersama (Tadjudin, 2000). Dalam kaitan dengan 
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Manajemen kolaborasi TNS, hal pokok yang harus dipahami oleh semua pihak adalah 

bahwa dari masing-masing pihak harus ada kemauan yang kuat untuk berkolaborasi. 

Kepercayaan harus dibangun bersama bahwa dengan melaksanakan pengelolaan hutan 

TNS yang kolaboratif maka akan meningkatkan sinergi bersama sehingga 

memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya 

yang ada di dalam TNS. Tujuan strategik dari pengelolaan kolaborasi TNS adalah: 

(1) Sesuai dengan semangat kolaborasi yang menginginkan penyelesaian masalah 

dengan hasil ”menang-menang” maka manajemen kolaborasi harus menemukenali 

ragam stakeholders (para pihak) yang terkait. Setiap pihak memiliki entitas berupa 

tujuan yang akan dicapai, hak yang seharusnya mereka peroleh, aspirasi kelompok, 

kelembagaan, dan peluang konflik. Eksistensi para pihak di dalam TNS harus 

proporsional perannya, setara satu sama lain, dan tidak ada dominasi oleh satu pihak 

terhadap pihak yang lain; 

(2) Meningkatkan kerjasama antar para pihak dengan menganut paham kesetaraan dan 

kesepahaman yang tinggi, dengan mengedepankan pencapaian pengelolaan TNS 

untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas lingkungan makhluk hidup; 

(3) Memberdayakan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan 

TNS, sehingga masing-masing dapat mengoptimalkan kemampuan dan peluang yang 

mungkin dikembangkan; 

(4) Membangun satu mekanisme  yang menjamin adanya pemberdayaan masyarakat 

sekitar TNS, sehingga pengetahuan, tata aturan, nilai-nilai, dalam masyarakat 

mampu dikembangkan dan memberikan manfaat kepada pengelolaan TNS dan 

kepada masyarakat tersebut; 

(5) Memberi ruang untuk mendorong proses belajar dari lapangan (learning from the 

field), dan kemudian pembelajaran lapangan tersebut menjadi bahan untuk 

merumuskan pendayagunaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada 

secara produktif dan lestari; 

(6) Melakukan perlindungan dan pengendalian sumberdaya hutan dari ancaman 

kerusakan, baik oleh faktor internal maupun eksternal; dan 
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(7) mengingat model kolaborasi pengelolaan TNS adalah sesuatu yang baru dalam dunia 

kehutanan di Indonesia, maka sistem yang dibangun haruslah sistem yang terbuka 

dan mudah di akses oleh para pihak dan masyarakat. 

 Pengetahuan kolaborasi dapat juga dilihat dari model manajemen yang akan 

diterapkan oleh sebuah institusi. Manajemen kolaborasi dapat didominasi oleh  

pengetahuan pemerintah dan pengetahuan masyarakat, seperti yang digambarkan dalam 

diagram 5.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Terpusat        Instruksi       Konsultasi     Kemitraan       Saran          informasi       Kelola sendiri 

                                                                                                      

                                                         Pengelolaan Kolaborasi 

 

                              Gambar 5.1. Analisis kemungkinan pola-pola kolaborasi   

                                                     antara pemerintah dan masyarakat 

 

 Diagram 5.1 menjelaskan bahwa manajemen (pengelolaan) kolaborasi dalam 

sebuah kegiatan dapat memberikan berbagai macam kemungkinan hubungan antara 

pemerintah dan  kelompok masyarakat. Manajemen sentralistik (terpusat) memberikan 

kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola sumberdaya hutan secara mutlak tanpa 

harus meminta pertimbangan dari masyarakat. Sebaliknya manajemen kelola sendiri 

memberikan kewenangan kepada kelompok masyarakat untuk mengelola sumberdaya 

hutan secara mutlak tanpa harus meminta pertimbangan pemerintah. Model kolaborasi 

 

Manajemen Pemerintah 

Manajemen 

Kelompok Masy 
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yang paling ideal adalah ”kemitraan”, dimana peran yang dimainkan oleh masing-

masing pihak (pemerintah dan kelompok masyarakat) dalam melaksanaan pengelolaan 

sumberdaya hutan sama (50:50). Sehingga menjadi tantangan yang sangat serius bagi 

model kolaborasi pengelolaan TNS ke depan, apakah mungkin model kemitraan yang 

diterapkan. 

 

 Prinsip dasar yang harus ada dalam pelaksanaan manajemen kolaborasi di 

kawasan TNS adalah:  

a. Harus ada kemauan dan komitmen untuk melakukan berbagi tanggung 

jawab masing masing pihak 

b. Harus ada kemauan dan komitmen untuk berbagi manfaat 

c. Harus ada kemauan dan komitmen untuk berbagi peran secara seimbang 

d. Manajemen dipersiapkan dan dilaksanakan secara transparan 

e. Manajemen dipersiapkan dengan cara kemitraan (50:50) 

f. Manajemen dilaksanakan dengan mengedepankan kesetaraan masing-

masing pihak (stakeholder). 

 

 Stakeholders (para pihak) adalah organisasi / lembaga / institusi, orang, 

kumpulan orang yang terlibat dan terpengaruh oleh suatu kegiatan atau program-

program pembangunan (Hobley, 1996). Sementara itu menurut Grimble yang disitir oleh 

Hobley (1996), ada lima hal spesifik yang berkaitan dengan penjelasan tentang 

stakeholders (para pihak) yaitu: (1) primary stakeholder, adalah orang / tumbuhan / 

hewan yang sangat bergantung pada sumberdaya alam hutan untuk kelangsungan 

hidupnya; (2) secondary stakeholder, adalah orang / organisasi yang memiliki hak atau 

kepentingan terhadap sumberdaya / wilayah tertentu (bisa pemerintah / perusahaan); (3) 

micro-level stakeholder, adalah  kelompok kecil masyarakat pengguna  sumberdaya 

alam hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; (4) macro-level stakeholder, 

adalah kumpulan orang-orang yang berfungsi sebagai perencana wilayah dan perencana 

nasional, institusi pemerintah tingkat pusat, komunitas global, dan konsumen global; dan 

(5) stakeholder analysis, adalah satu proses analisis yang melangkah pada penjabaran 

sifat, ciri, dan atribut yang dimiliki oleh stakeholders. Dalam bahasanya Meyers (2005) 
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ada 3 kategori kelompok stakeholders yaitu: (1) Internal stakeholders; (2) Interface 

stakeholders; dan (3) External stakeholders. 

 Analisis SWOT menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam kolaborasi 

pengelolaan TNS adalah: (1) Pemerintah (Dephut dan Pemda); (2) Masyarakat sekitar 

TNS; (3) Kawasan TNS; (4) Investor (swasta); (5) LSM dan kontrol media; dan (6) 

Universitas / Lembaga Penelitian. Hubungan para pihak tersebut digambarkan pada 

gambar 5.2. 

 

 
Gambar 5.2. Keterkaitan stakeholders (para pihak) dalam kolaborasi pengelolaan 

Taman Nasional Sebangau (TNS) 

 

 Pada gambar 5.2 di atas sangat jelas menunjukkan bahwa ada teori penting dalam 

kolaborasi multi-pihak yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi yang 

sifatnya saling bergantung dengan prinsip dasar  adanya kesetaraan, saling mendukung, 

berkeadilan, keterbukaan, dan berkelanjutan (Tadjudin, 2000). Dalam hal yang sejalan 

dengan prinsip dasar atau azas pengelolaan kolaborasi, menurut Marshall (1995) ada 7 

nilai dalam kolaborasi yang harus diperhatikan yaitu: (1) menghormati orang lain; (b) 

memiliki kehormatan dan integritas; (3) kejelasan hak pemilikan dan aturan main; (4) 

adanya konsensus antar para pihak; (5) hubungan yang berbasis kepercayaan; (6) 

tanggung jawab dan keterbukaan; dan (7) pengakuan dan pertumbuhan. 

Masyarakat 

Pemerintah Investor 

Hutan TNS 

LSM  

/media Universitas 
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 Pengelolaan kolaborasi adalah satu model ”adaptif” untuk menyelesaikan konflik 

antar para pihak. Ketika teori pengelolaan kolaborasi digunakan sebagai pisau analisis 

untuk resolusi konflik yang ekspektasi hasilnya adalah ”menang-menang” maka ada 

pilar-pilar atau fondasi utama menuju keberhasilan pengelolaan. Pilar-pilar menuju 

keberhasilan pengelolaan kolaborasi dari McKean (1996) yang disitir oleh Tadjudin 

(2000) akan digunakan juga untuk menjadi pilar-pilar keberhasilan pengelolaan 

kolaborasi TNS sebagai berikut: 

 

(1) Dukungan Sosial Budaya 

      Pengelolaan sumberdaya alam akan terlaksana lebih baik jika di dalam komunitas 

masyarakat tersedia dan memiliki tata nilai, kebiasaan yang mendukung tindakan 

bekerjasama (cooperative). Pihak lainnya seperti pemerintah, investro / swasta, 

LSM, Universitas, Media, siap berdialog dan berkolaborasi. Dengan demikian 

resolusi konflik atas masalah sumberdaya alam gambut TNS merupakan satu 

kebutuhan yang harus dilaksanakan; 

(2) Integrasi Kelembagaan 

      Mengenalkan, memaksakan, dan mengintervensi jauh ke dalam masyarakat suatu 

sistem kelembagaan baru yang datang dari sistem nilai luar masyarakat akan sulit 

dilakukan, karena cara-cara tersebut menimbulkan penolakan. Oleh karena itu harus 

dicari cara yang ”soft” (lunak) untuk mengintegrasikan sistem nilai kelembagaan 

dalam masyarakat dengan sistem nilai kelembagaan yang datang dari luar (bisa 

pemerintah, swasta, dan lain-lain). Dengan demikian terjadi proses pembelajaran 

pada kedua belah pihak; 

(3) Dukungan administrasi Publik 

      Menyelenggarakan pola pengelolaan sumbedaya alam hutan seperti Taman Nasional 

Sebangau, dimana sumberdaya tersebut sesungguhnya dikuasai oleh negara, maka 

niscaya dilakukan atas kemauan berbagi dari pihak pemerintah, baik ditingkat 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran lembaga pemerintah dibutuhkan 

dalam membuka peluang berkolaborasi, pengukuhan terhadap hak-hak masyarakat, 

dan pelembagaan aturan main bersama, dan batasan-batasan bersama dalam 

pengelolaan TNS; 
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(4) Dukungan keuangan 

      Dukungan keuangan dalam pengelolaan kolaborasi TNS mencakup 2 hal yaitu: (1) 

kegiatan yang melibatkan pengembangan ekonomi masyarakat ; dan (2) dukungan 

administrasi dan keuangan lembaga-lembaga pemerintah  pusat dan daerah dalam 

kegiatan pengelolaan ekowisata dan pusat-pusat penelitian dan pengembangan; dan 

(5) Resolusi konflik 

      Pengelolaan kolaborasi kawasan TNS yang bersifat ”public good” sangat mungkin 

kegiatannya dilaksanakan dalam skala kecil (mikro). Oleh karena itu harus dihindari 

tumpang tindih pengelolaan sumberdayanya oleh komunitas masyarakat sekitar 

TNS. Namun demikian jika ada tumpang tindih pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya, maka ruang ”sharing” antar masyarakat harus dibangun secara 

bersama-sama  dengan menggunakan nilai-nilai lokal yang bijak dan diterima oleh 

semua pihak. 

 

5.3. Pembangunan Lembaga dan Kelembagaan  

 

 Organisasi atau lembaga merupakan padanan kata yang paling sering digunakan 

untuk menggambarkan kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan dan 

kepentingan bersama. Kata organisasi dan lembaga susah dibedakan satu sama lain 

karena selalu digunakan untuk menjelaskan obyek yang sama (Esman and Uphoff, 

1984). 

 Kelompok Konsorsium Riset Pembangunan Lembaga Antar Universitas di 

Amerika melakukan kerjasama penelitian untuk lembaga dan pengembangan lembaga 

(PL). Pengembangan lembaga adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang 

direncanakan dan yang dibina. PL berkaitan dengan inovasi-inovasi yang menyiratkan 

perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam 

hubungan-hubungan perorangan dan hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-

persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. PL tidaklah bersangkutan 

dengan pengulangan pola-pola yang sudah ada, dengan penyimpangan-penyimpangan 

marjinal dari praktik-praktik masa lalu, atau dengan perbaikan-perbaikan yang memiliki 

sedikit efisiensi. Tema paling penting dalam kajian pembangunan lembaga adalah 

inovasi (Esman, 1986). Selanjut Esman mengatakan bahwa PL adalah suatu proses yang 



120 

 

generik dalam arti bahwa PL dapat diterapkan pada tiap bentuk inovasi sosial yang tidak 

dipaksakan dalam tiap sektor masyarakat dalam tiap kebudayaan setiap saat. Tetapi PL 

bukanlah suatu model perubahan sosial yang ekslusif, karena PL tidak menerangkan 

perubahan-perubahan yang terjadi oleh proses-proses yang tidak direncanakan. PL 

menerangkan perubahan yang direncanakan. 

 Secara keseluruhan pembangunan lembaga (PL) dirumuskan sebagai 

perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun 

kembali yang: (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, 

teknologi fisik, dan atau sosial; (b) menetapkan, mengembangkan, dan melindungi 

hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru; dan (c) memperoleh 

dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut. Secara diagramatik 

pembangunan lembaga dapat dilihat pada Gambar 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Esman (1986) 

 

Gambar 5.3. Karakteristik pembangunan lembaga (PL) 

 

 Tujuan dari PL adalah sebagai penetapan yang berencana  dari organisasi-orga 

nisasi baru untuk melayani tujuan-tujuan yang oleh mereka yang berkuasa dinilai 

memerlukan campur tangan administratif yang otonom dan kaitan-kaitan khusus dengan 

sistem sosial yang lebih besar, yang berbeda dari yang dapat disediakan oleh unit-unit 

administratif yang sudah ada (Eaton, 1986). Variabel lembaga seperti yang dinyatakan 

oleh Esman dijelaskan di bawah ini. 

 Kepemimpinan menunjuk kepada mereka yang secara aktif melakukan 

perumusan doktrin dan program kerja lembaga. Kepemimpinan akan mengambil kendali 

Lembaga 
Variabel-variabel lembaga: 

a. kepemimpinan 

b. doktrin 

c. program 

d. sumberdaya 

e. struktur internal 

Kaitan-kaitan 

 
a.kaitan yang memung   

   kinkan 

b.kaitan fungsional 

c.kaitan normatif 

d.kaitan tersebar 

  Transaksi 



121 

 

organisasi, mengelola organisasi dengan baik, berperanan sebagai perwakilan kelompok, 

pengambilan keputusan, dan pengendalian opersional kegiatan organisasi. 

 Doktrin adalh spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan dan metode-metode 

operasional yang mendasari tindakan sosial. Doktrin dipandang sebagai sederetan tema 

yang memproyeksi, baik di dalam organisasi itu sendiri maupun dalam lingkungan 

eksternalnya, seperangkat citra dan harapan-harapan mengenai tujuan-tujuan lembaga 

dan gaya-gaya tindakannya. 

 Program merujuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan 

pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga 

tersebut. Dengan demikian program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola 

tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumberdaya lainnya di dalam 

lembaga / organisasi itu sendiri dan yang berhubungan dengan lingkungan eksternal. 

 Sumberdaya adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan 

informasi dari lembaga. Jelaslah bahwa persoalan-persoalan yang tercakup dalam 

pengerahan dan dalam menjamin tersedianya sumber-sumberdaya tersebut secara 

mantap dan yang dapat diandalkan mempengaruhi tiap aspek dari kegiatan-kegiatan 

lembaga. Memaksimal sumberdaya merupakan kesibukan yang penting dari semua 

kepemimpinan lembaga. 

 Struktur internal merupakan struktur dan proses-proses yang diadakan untuk 

mendorong bekerjanya lembaga dan untuk memelihara agar semua proses berjalan di 

dalam lembaga. Pembagian peranan-peranan di dalam organisasi tersebut, pola-pola 

wewenang intern dan sistem-sistem komunikasi, komitmen dari orang-orangnya pada 

doktrin dan program dari oragnisasi tersebut, akan mempengaruhi kemampuannya untuk 

melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah di program. 

 Sementara itu yang dimaksud dengan ”keterkaitan” adalah kesalingtergantungan  

yang ada di antara suatu lembaga dan bagian-bagian masyarakat lainnya yang terkait. 

Organisasi jangan terisolasi dari dunia lainnya, organisasi / lembaga harus memelihara 

suatu jaringan untuk tetap hidup dan berfungsi.  

 Kaitan-kaitan yang memungkinkan (enabling condition) adalah saling 

ketergantungan dengan organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang 
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mengendalikan alokasi wewenang dan sumberdaya yang diperlukan oleh lembaga agar 

dapat berfungsi. 

 Kaitan-kaitan fungsional, yakni saling ketergantungan dengan organisasi-

organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan pelengkap 

dalam arti produksi, yang menyediakan masukan-masukan dan yang menggunakan 

keluaran-keluaran dari lembaga tersebut. 

 Kaitan-kaitan normatif, adalah saling ketergantungan dengan lembaga-

lembaga yang mencakup norma-norma dan nilai-nilai (positif atau negatif) yang relevan 

bagi doktrin  dan program dari lembaga tersebut. 

 Kaitan-kaitan tersebar merupakan saling ketergantungan dengan unsur-unsur 

dalam masyarakat yang tidak dapat dengan jelas diidentifikasi oleh keanggotaan dalam 

organisasi formal. 

 Merujuk pada semua hasil analisis SWOT yang sudah dibuat pada bab IV dan 

pandangan teoritik yang berkaitan dengan manajemen / pengelolaan kolaborasi Taman 

Nasional Sebangau (TNS), maka dapat dirumuskan ada 3 komponen kegiatan penting 

yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan model pengelolaan kolaborasi TNS yaitu: 

(1) komponen pengelolaan kawasan; (2) komponen pengembangan sosio-ekonomi; dan 

(3) komponen kelembagaan. Lebih detail dari komponen kegiatan tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 5.4. Semua rencana pengelolaan kolaborasi TNS akan mengacu pada 

kegiatan yang ada pada Gambar 5.4. 
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Gambar 5.4. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan kolaborasi Taman Nasional Sebangau 

 

 

5.4. Alternatif Kelembagaan Pengelolaan Kolaborasi TNS 

 

 Pada tabel 4.3 tentang analisis pilihan  strategi pengelolaan kolaborasi TNS, 

diusulkan ada 3 alternatif pilihan strategi kelembagaan untuk mengelola dan 

memanfaatkan kawasan TNS yang mampu mengakomodir kepentingan para pihak 

seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (Propinsi dan Kabupaten) dan kelompok 

masyarakat. Pilihan pola pengelolaan kolaborasi yang disarankan di kawasan TNS 

adalah pola kemitraan, yang menyeimbangkan peran masing-masing pihak yang terlibat. 

Secara garis besar pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kolaborasi TNS adalah : (1) 

pihak pemerintah; (2) pihak pebisnis swasta; dan (3) pihak masyarakat / kelompok 

masyarakat. Secara diagramatik hubungan (relasi) ketiga pihak (aktor) pelaku 

manajemen TNS diketengahkan pada Gambar 5.5. 
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Gambar 5.5. Relasi para pihak dalam proses pengelolaan kolaborasi TNS 

 

 Sesuai dengan analisis strategis kebutuhan kelembagaan dari pendekatan 

sederhana model SWOT, maka pengelolaan kolaborasi TNS dilaksanakan dengan 3 

alternatif sebagai berikut: 

 

A. Model Konvensional Balai Taman Nasional  

 

a. Model ini merupakan model konvensional (umum) kelembagaan Balai Taman 

Nasional (BTN) di Indonesia, dimana BTN merupakan organ pemerintah pusat 

(otoritas pusat); 

b.  Model ini dicirikan dengan pengelola kawasan hutan tunggal hanya oleh BTN, tidak 

partisipatif, sentralistik, masyarakat dan pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam 

pengelolaan. Belum kolaborasi; 

c.  Model ini menimbulkan apatisme banyak pihak terhadap kawasan konservasi 
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d.  Model ini banyak menimbulkan masalah sosial ekonomi  dan budaya, dan terbukti 

tidak efektif untuk memecahkan masalah-masalah di daerah, khususnya di era 

otonomi daerah. 

e. Model ini menjalankan peran, tugas, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan 

peraturan yang berlaku mengenai BTN. 

 

B. Model BTN + Dewan Kebijakan Daerah TNS 

 

UPT

Balai Taman nasional

Sebangau (BTNS)

Koordinator

Wilayah

kabupaten

Unit

Pelaksana Teknis

Departemen

Kehutanan

Gubernur

Kalteng

Dewan Kebijakan

TNS (DKT)

Mitra Opersional

Wilayah (MOW)

FORMAS, Pokja

Kawasan Kelola

Komunitas (PK3)

Propinsi

Kabupaten

Kecamatan /

Desa

Kawasan Taman

Nasional Sebangau

YAYASAN

PENGELO

LA TNS

 

Diagram 5.6. Kelembagaan Kolaborasi model BTN + Dewan Kebijakan Daerah TNS 

 

 Model kelembagaan ini sudah mencerminkan model pengelolaan kolaborasi 

TNS. Prinsip dasar instrumen kelembagaan ini adalah : 
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(1) Memastikan ada kerja sama (kolaborasi) antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah terkait dengan kebijakan pengelolaan, peran serta , tugas dan tanggung jawab 

masing-masinbg pihak; 

(2) Memastikan bahwa Balai Taman Nasional tetap memiliki otoritas dalam pengelolaan 

TNS; 

(3) Memastikan bahwa ada mitra kerja daerah (MKD) ditingkat propinsi, kabupaten, dan 

kecamatan / desa / komunitas masyarakat, sebagai PATNER AKTIF dari Balai TNS 

(BTNS); 

(4) Memastikan mitra kerja di daerah tersebut harus membangun sinergi satu sama lain 

(DKT, MOW, FORMAS, PK3); dan 

(5) Mitra kerja tersebut dimungkinkan dibentuk atas dasar peraturan daerah / keputusan 

Gubernur dan Bupati, atau dimungkinkan dibentuk sebuah YAYASAN 

PENGELOLA TAMAN NASIONAL SEBANGAU (YP-TNS). 

 

 Dewan Kebijakan Daerah TNS (DKT) sebagai mitra kerja BTNS tingkat 

propinsi adalah kumpulan para pihak (stakeholders) aktif, yaitu: 

(1) Lembaga pemerintah tingkat propinsi dan kabupaten yang terkait dengan tugas dan 

fungsi dengan kawasan TNS (Bappeda, Lingkungan, Kehutanan, sarana dan 

prasarana, Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perekonomian, dll); 

(2) LSM lokal, nasional, dan internasional; 

(3) Tokoh masyarakat yang ada di daerah, tokoh damang adat; 

(4) Universitas dan Lembaga Penelitian; 

(5) Media cetak dan elektronik; 

(6) Lembaga politik daerah; 

(7)Pengusaha yang peduli keseimbangan lingkungan; 

(8) lain-lain lembaga sesuai dengan kebutuhan. 

 Tugas Dewan Kebijakan Daerah TNS (DKT) adalah antara lain: 

(1) Merumuskan kepentingan daerah dalam pengembangan kegiatan TNS, baik sebelum 

maupun sesudah kawasan TNS dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan’ 

(2) Merumuskan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan 

pengembangan TNS; 
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(3) Mengesahkan rencana-rencana dan pendanaan kegiatan TNS tahunan; 

(4) Bersama dengan pengelola BTNS menentukan dan menetapkan arah pengembangan 

kawasan penyangga TNS, dan kawasan zona pemanfaatan dalam kawasan TNS; 

(5) Merumuskan macam-macam peluang ekonomi untuk meningkatkan perolehan 

pendapatan asli daerah (PAD); 

(6) Menetapkan ketentuan-ketentuan (protokol) manajemen TNS yang mencakup 

perencanaan, pencarian dana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, mendorong penguatan 

dan pemberdayaan masyarakat, merumuskan standar monitoring dan evaluasi 

keberhasilan pengelolaan kolaborasi TNS. 

  Mitra Operasional Wilayah (MOW) merupakan lembaga mitra kerja BTNS 

tingkat kabupaten, yang memiliki tugas sebagai berikut: 

(1) MOW dibentuk dapat oleh Bupati atau dapat oleh Ketua Yayasan Pengelola TNS 

jika pilihan lembaganya adala Yayasan; 

(2) Keanggotaan MOW ditetapkan oleh Bupati atau oleh Ketua Yayasan;  

(3) Melakukan koordinasi program BTNS dengan program wilayah kabupaten; 

(4) Memberikan kontribusi pendanaan dari anggaran APBD untuk pembangunan dan 

pengembangan kawasan TNS; 

(5) Melakukan pembinaan secara langsung kepada POKMAS dan PK3, khususnya 

dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi keluarga dan stabilitas budaya 

ekonomi rakyat. 

 Organisasi POKMAS (Kelompok Masyarakat) tingkat kecamatan di sekitar 

kawasan TNS menjadi patner kemitraan BTNS secara langsung di lapangan.  POKMAS 

memiliki tugas memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok kerja tingkat komunitas 

(PK3) yang secara langsung akan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang 

ada dalam kawasan TNS seperti mengelola sungai, danau-danau kecil, perikanan, getah 

jelutung, bambu, dan ekowisata. POKMAS dan PK3 harus diberi peluang untuk 

berkembang dan diberi fasilitas dalam kegiatan pengelolaan kolaborasi TNS. Hal pokok 

yang secepatnya harus dikerjakan dalam POKMAS adalah memperkuat kemampuan 

organisasi sendiri dan menyadarkan akan  pentingnya organisasi tingkat komunitas 

dalam keberlanjutan kawasan konservasi. 
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 Yayasan pengelola TSN (YP-TNS) adalah yayasan yang dipersiapkan, dibentuk 

dan dikembangkan untuk mewujudkan keinginan semua pihak agar pengelolaan TNS 

oleh BTNS lebih mencerminkan pengelolaan kolaborasi dengan mewujudkan semua 

prinsip dasar manajemen kolaborasi. Inisiator YP-TNS adalah semua pihak yang merasa 

berkempentingan dengan kawasan TNS (Pemda, pengusaha, LSM,Perguruan Tinggi, 

dan masyarakat). Namun demikian disarankan agar WWF Kalimantan Tengah dapat 

mengambil inisiatif untuk menfasilitasi pembentukan YP-TNS tersebut. 

 

C. Model BTNS + POKJA (kelompok kerja) 

 Model kelembagaan ini sudah mencerminkan model pengelolaan kolaborasi 

TNS. Prinsip dasar instrumen kelembagaan ini adalah : 

(1) Memastikan ada kerja sama (kolaborasi) antara pemerintah pusat (melalui UPT Balai 

TNS) dan kelompok kerja (POKJA) yang dibentuk oleh pemerintah daerah, terkait 

dengan kebijakan pengelolaan, peran serta , tugas dan tanggung jawab masing-

masing pihak; 

(2) Memastikan bahwa Balai Taman Nasional tetap memiliki otoritas dalam pengelolaan 

TNS; 

(3) Memastikan bahwa Pokja dibentuk oleh Gubernur dan Bupati. Keanggotaan Pokja 

disesuaikan dengan kebutuhan; 

(4) Posisi POKMAS dan  PK3 sama dengan model B; 

(5) Tidak ada Yayasan dalam model ini. 

 

 Tugas dari POKJA tingkat Propinsi dan kabupaten secara umum adalah sebagai 

berikut: 

(1) Melakukan identifikasi semua masalah di daerah untuk bahan kolaborasi yang setara 

dan berkeadilan; 

(2) Menyiapkan rencana kolaborasi guna menghasilkan pemecahan konflik yang 

”menang-menang”; 

(3) Membangun skenario ekowisata, format penelitian, pembangunan infrastruktur TNS; 

(4) Membangun skenario penciptaan peluang memperoleh PAD dari kawasan TNS; 
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(5) Membantu BTNS mencari dana segar baik dalam negeri maupun dari luar negeri 

dengan model hibah (grant, tidak hutang). Pencarian dana ini harus berkoordinasi 

dan sepengetahuan pemerintah daerah; 

(6) Membantu mencari dana segar untuk fasilitasi memperkuat organisasi masyarakat 

dan pengembangan ekonomi rakyat sekitar kawasan TNS (kawasan penyangga dan 

kawasan pemanfaatan dalam TNS); 

(7) Menetapkan protokol manajemen kolaborasi TNS mulai perencanaan sampai dengan 

monitoring dan evaluasi. 
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Koordinator

Wilayah

kabupaten

Unit

Pelaksana Teknis

Departemen
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Gambar 5.7. Model kelembagaan BTNS + POKJA 
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Dari 3 model kelembagaan pengelolaan kolaborasi TNS, peluang yang menjamin 

keberhasilan pengelolaan TNS hanya ada pada model B dan C. Oleh karena itu 

rekomendasi yang diberikan berdasarkan kajian ini adalah bahwa model B dan C 

memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga salah satu dapat dipilih sebagai model 

kelembagaan kelola TNS. Secara pribadi penulis ingin menyarankan agar model B dapat 

dipilih sebagai alternatif yang paling baik dan tepat. Jika model B ini tidak mungkin 

karena terbentur dengan tata aturan kelembagaan pemerintah, maka model C dapat 

menjadi alternatif yang paling fleksibel. 

 

5.5. Kegiatan Pengelolaan Kolaborasi TNS  

 

 Sejak awal sudah diketahui akan ada ”gap” antara pemahaman kolaborasi model 

pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-

II/2004 dengan kolaborasi versi pemerintah daerah, LSM, Universitas, dan masyarakat 

di Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Katingan, dan Kota 

Palangkaraya . Perbedaan dari 2 situasi tersebut hendaknya dijadikan masukan bagi 

pemerintah untuk dijadikan bahan diskusi yang mendalam, dan terus mencari peluang 

kemungkinan-kemungkinan melaksanakan pengelolaan kolaborasi versi ”menang-

menang” yang menjadi jargon dan prinsip dasar pengelolaan kolaborasi TNS. Kegiatan 

pengelolaan kolaborasi TNS setelah menggabungkan hasil SWOT dengan subyek-

subyek strategis dalam kolaborasi TNS, disajikan pada tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2. Kegiatan pengelolaan kolaborasi TNS berdasarkan hasil analisis SWOT dan  

                 konsultasi publik di Propinsi, Kabupaten, dan masyarakat, 2006 
 

 

 

No 

 

 

Item Kegiatan 

Kolaborasi 

 

 

Departemen Kehutanan 

(P.19/Menhut-II/2004) 

 

Rencana Pengelolaan 

Kolaborasi TNS 

1 Penataan Kawasan a. Dukungan dalam rangka 

percepatan tata batas kawasan 

b. Penataan zonasi 

a.Segera selesaikan penataan 

kawasan TNS dengan 

mengaktif kan panitia tata batas 

tahun 2006 

b.Luas penunjukan TNS perlu 

dikurangi sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan 

ekonomi daerah dan ekonomi 

masyarakat (Katingan, Pulang 
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Pisau, Palangkaraya) 

c. Harus ada tawar menawar 

pemanfaatan kawasan TNS 

untuk jalan dari sela Jeluju – 

Palangkaraya (98 km) 

d.Secara budaya hak ulayat 

masyarakat terhadap batas TNS 

dari tepi sungai perlu 

diperhatikan oleh tim panitia 

tata batas 

e.Penataan kawasan ke dalam 

sistem zonasi segera dilaksa 

nakan secara partisipatif, terbu 

ka, jujur dan saling mengun 

tungkan semua pihak 

/Pemerintah Daerah; 

f.Pembuatan desain zonasi harus 

melibatkan damang adat, aparat 

desa dan Formas 

g.Mengeluarkan lokasi 

penelitian CIMTROP seluas 

50.000 ha dari kawasan TSN, 

mengeluarkan kebun karet tua 

dan areal liannya yang kayunya 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

desa . 

2 Penyusunan rencana 

pengelolaan TNS 

Model RPTN yang prosedurnya 

mengikuti aturan pemerintah 

a.Rencana kolaborasi harus 

dibuat untuk resolusi konflik 

antar stakeholders 

b.Harus ada rumusan kesepaha 

man tentang konsep pengelo 

laan kolaborasi  TNS 

c.Rencana kegiatan kolaborasi 

memuat 3 bagian penting yaitu: 

pengelolaan kawasan, 

pengembangan sosio-ekonomi; 

dan kelembagaan . 

d.Rencana kolaborasi disetujui 

oleh Lembaga Dewan 

Kebijakan TNS, Bupati, 

Gubernur, sebagai wujud dari 

otonomi daerah 

e. Lakukan sosialisasi tentang 

TNS ke seluruh pemerintah 

daerah dan masyarakat 

3 Pembinaan daya 

dukung kawasan 

a. Inventarisasi/monitoring flora 

fauna dan ekosistem 

b. Pembinaan populasi dan habitat    

    jenis 

c. Monitoring populasi dan habitat  

    jenis 

d. Rehabilitasi kawasan di luar  

    zona inti Taman Nasional 

a.  Inventarisasi/monitoring flora 

fauna dan ekosistem 

b.  Inventarisasi lahan kosong, 

lahan bekas terbakar 

c.   Inventarisai anakan jelutung 

dan gemor, rotan, untuk 

merencanakan skenario 

pemanfaatan yang berkelanju 

tan 

d.   Monitoring populasi tanaman 

obat-obatan, orang utan, dan 
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lain-lain 

e.   Rehabiltasi kawasan hutan 

kritis dan tidak produktif 

 

 

4 Pemanfaatan 

kawasan 

a.Pariwisata alam dan jasa  

   lingkungan 

   1. Studi potensi dan obyek  

      wisata alam dan jasa  

      lingkungan 

   2.Perencanaan aktivitas wisata  

      alam 

b. Pendidikan bina cinta alam dan  

    interpretasi 

1. Menyusun program      

   interpretas 

    2.Pengembangan media, sarana- 

       prasarana interpretasi  

a.  LSM / NGO nasional dan 

internasional harus melaku 

kan sinkronisasi dan koordi 

nasi program dengan peme 

rintah daerah melalui Bapeda 

dan BPPLHD / kantor 

lingkungan hidup 

b.   Studi potensi dan obyek 

wisata alam dan jasa 

lingkungan masing-masing 

kabupaten dan kota 

c. Studi khusus habitat orang 

utan untuk tujuan wisata 

alam 

d. Pendidikan dan latihan untuk 

pemanfaatan rotan, getah 

jelutung, kulit gemor, danau 

dan sungai 

e. Pengembangan ekowisata 

alam orang utan 

f. Pengembangan ekowisata 

alam gambut 

g. Pengembangan ekowisata 

sungai dan danau 

5 Penelitian dan  

pengembangan 

a. Pengembangan program  

    penelitian flora, fauna dan  

    ekosistem 

b. Identifikasi/inventarisasi sosial,  

    budaya masyarakat  

a. Inventarisasi Orang utan 

secara teristrial (on the spot), 

bukan model perkiraan 

b. Penelitian tentang ketersedia 

an pakan orang utan pada habi 

atnya, flora dan fauna khas 

c.Pembuatan studi kelayakan 

ekowisata orang utan 

d. Inventarisasi kawasan hutan 

gambut yang layak dari segala 

aspek untuk dijadikan pusat 

ekowisata alam gambut 

e.Identifikasi pusat-pusat 

Jelutung untuk dikembangkan 

guna menopang ekonomi 

masyarakat 

f.Mengembangkan penelitian 

ekosistem gambut dan 

dampaknya bagi pengemba 

ngan TNS. 

g. Inventarisasi sumberdaya 

sungai dan danau yang ada di 

dalam dan sekitar kawsan 

TNS, untuk dijadikan pusat 

ekowisata sungai dan danau-

danau kecil 

h.Identifikasi kelompok-
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kelompok masyarakat 

pemanfaat sumberdaya sungai 

dan danau 

i.Membuat studi kelayakan 

pengembangan ekowisata 

sungai dan danau berbasis 

masyarakat untuk 

kesejahteraan 

6 Perlindungan dan  

pengamanan potensi  

kawasan 

a. Penguatan pelaksanaan perlindu  

    ngan dan pengamanan 

b.Penguatan pencegahan dan  

   penanggulangan kebakaran hutan  

a.  Mendidik dan melatih 

masyarakat untuk menjadi 

pencinta, pelindung dan 

penyayang flora dan fauna, 

khususnya konservasi ”orang 

utan”  

b.  Kolaborasi akan memperkuat 

organisasi Formas tingkat 

kecamatan dan organisasi 

Formas tingkat desa, sehing 

ga perlindungan dan penga 

manan kawasan lebih efektif 

dan berkelanjutan 

c.   Formas kecamatan dan desa 

dididik dan dilatih untuk 

menjadi kelompok pengge 

rak ”anti kebakran hutan” 

d.  Melaksanakan rehabilitasi 

kawasan hutan gambut yang 

kritis dan terbakar 

 

7 Pengembangan SDM  

dalam mendukung 

TNS 

a. Pendidikan dan pelatihan  

    terhadap petugas  

b. Pendidikan dan pelatihan  

    terhadap masyarakat setempat 

a.  Pendidikan dan latihan 

organisasi Formas, PK3, 

pembua tan AD dan ART, 

pembuatan perencanaan dan 

program kerja 

b.  Pendidikan dan latihan 

pengembangan ekonomi 

alternatif (perkebunan, 

penanaman jelutung, perika 

nan, ekowisata) bagi masya 

rakat desa sekitar TNS 

8 Pembangunan sarana 

 dan prasarana dalam 

menunjang kolabora 

si 

a. Sarana pengelolaan 

b. Sarana pemanfaatan 

a. Menetapkan pengelola TNS 

dalam waktu singkat, karena 

berkaitan dengan tanggung 

jawab dan tindak lanjut 

kesepakatan kolaborasi 

pengelolaan 

b.  Pengelola TNS membuat 

sistem dan mekanisme kerja 

yang mencerminkan kolabo 

rasi multi pihak 

c.  Pengelola TNS membuat 

perjanjian kerjasama atau 

MOU dengan semua pihak 

yang terkait dengan penyele 

saian masalah dan pengem 

bangan TNS 
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d.  Membuka ruang untuk 

bekerjasama dalam meman 

faatkan zona-zona tertentu 

untuk kepentingan ekowisata 

berbasis masyarakat 

e.  Membangun fasilitas ’cam -

ping groud”untuk pendidikan 

lingkungan remaja dan anak 

sekolah 

f.   Membangun fasilitas wisata 

alam gambut dan orang utan 

9 Pembinaan partisipasi 

masyarakat 

a. Program peningkatan  

    kesejahteraan masyarakat 

b. Program peningkatan kesadaran  

    masyarakat 

a.  Membantu masyarakat men 

carikan sumber ekonomi 

alternatif, yang tidak bergan 

tung pada penebangan pohon 

hutan dan tindakan ekstraktif 

lainnya 

b.  Membantu mengembangkan 

lahan milik masyarakat 

untuk  menjadi perkebunan 

karet, perkebunan nilam, 

usaha perikanan darat dan air 

tawar, padi dan palawija, 

perikanan laut, wisata alam, 

kebun leutung dan kebun 

rotan 

c.  Familiarisasi keberadaan 

kawasan konservasi TNS 

kepada masyarakat, dan 

menjelaskan peluang-

peluang kolaborasi kepada 

masyarakat sekitar kawasan 

TNS 

d.   Berdialog dengan sekolah-

sekolah SD, SLTP, SMU 

tentang eksistensi dan 

pengetahuan konservasi 

orang utan, getah jelutung, 

gambut, dan ekosistem 

e. Berdialog dengan tokoh 

masyarakat, tokoh politik, 

tokoh agama, tentang 

eksistensi dan pentingnya 

konservasi orang utan, 

ekosistem gambut, flora dan 

fauna, yang ada dalam 

kawasan TNS 

 

10 Dana kompensasi 

 

(tidak dinyatakan 

dalam P.19) 

a.Tidak ada pernyataan tentang 

dana kompensasi konservasi 

b.Dana diharapkan sebagai 

dukungan dari para pihak untuk 

mengembangkan TNS 

a.   Perlu rumusan tentang 

manfaat ekonomi yang 

diterima oleh pemerintah 

daerah dengan adanya TNS 

b.   Kabupaten Katingan dan 

Pulang Pisau meminta 

kompensasi dana DAK dan 

DAU tambahan karena 
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wilayah mereka ditetapkan 

sebagai kawasan konservasi 

yang luas 

c.  Harus ada rumusan baru 

untuk menyelesaikan 

masalah ini 

11 Kelembagaan TNS 

(tidak ada dalam 

lampiran yang boleh 

dikolaborasikan) 

Menurut P.19, lembaga penyeleng 

gara pengelolaan kawasan tetap 

ada pada Menteri Kehutanan. 

Artinya Balai Taman Nasional 

yang akan menjadi pengelola TNS 

(Pasal 7) 

b. Dapat membentuk kelembagaan 

guna memperlancar pelaksanaan 

kolaborasi (pasal 6, P.19) 

1. Pengelola sebangau adalah  

Balai TNS tetapi di dalamnya 

ada lembaga semacam Dewan 

Kebijakan TNS  dengan 

stakeholders:  

a. Lembaga Pemerintah Propinsi 

dan Kabupa ten (Bapeda, 

Lingku ngan, Kehutanan, 

Sarana dan prasarana, 

Perikanan, Pertanian, 

Pariwisata, Perekono mian) 

b.LSM Indonesia dan 

Internasional 

c.Tokoh masyarakat 

d.Tokoh masyarakat adat, 

Damang Adat 

e.Universitas / Lembaga 

Penelitian 

f.Media Cetak /TV 

g.Lembaga Politik (DPRD)  

h. Pengusaha ramah lingkungan 

2. Tugas Dewan Kebijakan TNS 

adalah: 

a.Merumuskan kepen tingan 

daerah dalam pengembangan 

TNS, sebelum dan sesudah 

TNS dikukuhkan 

b.Merumuskan upaya 

meningkatkan kesejah teraan 

masyarakat ter kait dengan 

pengem bangan TNS 

c.Mengesahkan renca na-

rencana dan pen danaan TNS 

d.Pengembangan kawasan 

penyangga TSN 

e.Merumuskan peluang 

memperoleh PAD 

f.Menetapkan protokol 

manajemen TNS dari 

perencanaan sampai 

monitoring dan evaluasi 

3.Segera dibentuk forum inisiasi 

untuk membentuk kelembaga 

an kolaborasi TNS 

4. Kaji semua peraturan yang 

berkaitan dengan kawasan 

konservasi dan kaitannya 

dengan otonomi daerah. Hal 

ini untuk membuktikan 

keseriusan Departemen 
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Kehutanan dalam menyelesai 

kan masalah-masalah kehuta 

nan di daerah 

 

12 Tata waktu 

kolaborasi 

(tidak ada dalam 

lampiran p.19, tetapi 

ada dalam pasal) 

Tidak jelas kolaborasinya berapa 

tahun, karena tidak dinyatakan 

secara tersurat dalam P.19. Pasal 9 

ayat (1) P.19 hanya menyatakan 

tentang ”jangka waktu kolaborasi 

berakhir” 

a.  Kolaborasi adalah langkah 

resolusi konflik, oleh karena 

itu tata waktu harus fleksibel 

dan tidak kaku; 

b. Prinsipnya kolaborasi itu 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Karena itu  tata waktu 

kolaborasi harus disesuaikan 

dengan masing-masing 

masalah yang dihadapi 

c.  Kolaborasi pemanfaatan 

wilayah zonasi untuk tujuan 

tertentu haruslah tanpa batas 

waktu kolaborasi, tetapi 

dinyatakan selama eksistensi 

TNS masih ada. 

 

13 Pemberdayaan 

Masyarakat 

Tidak tegas dinyatakan dalam P.19 

dan lampiran P.19 

a. Membuat Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga 

Formas berbasis ”desa” dan 

kecamatan 

b. Membuat program kerja  

Formas bersama-sama 

14 Monitoring dan 

evaluasi 

Pembinaan, pengendalian, 

pelaporan kegiatan (pasal 10, pasal 

11)  P.19. 

a. Lembaga kolaborasi membuat 

protokol sistem, mekanisme, 

dan pendanaan untuk monito 

ring dan evaluasi 

b. Lembaga kolaborasi ”Dewan 

Kebijakan TNS” melakukan 

penilaian atas kinerja pengelola 

TNS, melakukan evaluasi dan 

merubah serta memperbaiki 

semua hal yang kontra terhadap 

kolaborasi 

Sumber: P.19 tentang pengelolaan kolaborasi Taman Nasional dan SWOT analisis, 2006. 

 

 Rencana kegiatan pengelolaan kolaboratif di TNS di atas sengaja dibandingkan 

dengan peraturan kolaborasi yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Hal ini 

disebabkan oleh pemahaman bahwa ada perbedaan pengertian istilah KOLABORASI 

antara Departemen Kehutanan dengan teori-teori yang berkaitan dengan pengertian 

kolaborasi tersebut. Terlebih lagi kolaborasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat 

adalah barang baru yang ”nyaris tidak dapat dipercaya dapat dilaksanakan secara 

sungguh-sungguh”. Dalam banyak konsultasi publik di Kalimantan Tengah terungkap 

bahwa dibutuhkan dialog-dialog partisipatif antara pemerintah daerah dengan pihak 

Departemen Kehutanan untuk isu pengelolaan kolaborasi Taman Nasional Sebangau 

tersebut. Kebuntuan komunikasi di internal pemerintah pusat dan daerah, hanya akan 
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menambah kesulitan dalam menyelesaikan konflik kepentingan pemerintah daerah 

terjadap kawasan TNS tersebut. Tabel 5.1 di atas mengisyaratkan perlunya 

meningkatkan komunikasi antara sesama lembaga pemerintah pusat Departemen 

Kehutanan dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, 

dan Kota Palangkaraya. Kesepahaman tentang KAWASAN KONSERVASI sangat perlu 

disamakan ”frekuensinya” antara pemerintah daerah, tokoh politik, masyarakat dan 

pemerintah pusat. Detail rencana kegiatan pengelolaan kolaborasi dapat dilihat pada 

tabel 4.3 pada analisis strategis kebutuhan untuk kolaborasi. 
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PENUTUP 

 

 

 

 Laporan ini didasarkan atas data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

hasil penelitian dan wawancara serta observasi langsung ke masyarakat desa, Forum 

masyarakat, Pemerintah Daerah, LSM, dan lembaga Penelitian di Kalimantan Tengah. 

Metode SWOT telah digunakan untuk menganalisis situasi yang ada, dan hasil analisis 

SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan kolaborasi TNS. 

 Untuk mengetahui peluang terlaksananya rumusan kegiatan pengelolaan 

kolaborasi TNS maka perlu kiranya membandingkan hasil analisis SWOT dengan 

peraturan pemerintah No P.19/Menhut-II/2004 tentang pengelolaan kolaborasi Taman 

Nasional di Indonesia. Dari hasil komparasi kedua situasi tersebut diketahui memang 

ada perbedaan pandangan untuk rencana kegiatan pengelolaan kolaborasi versi 

Pemerintah Daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah dan versi Departemen 

Kehutanan. Perbedaan pandangan atau “gap” ini yang harus mendapat perhatian secara 

kelembagaan oleh semua pihak yang terkait dengan TNS. 

 Rumusan kegiatan pengelolaan kolaborasi TNS secara detail akan direncanakan 

berdasarkan masing-masing katagori kegiatan. Setiap kegiatan akan didukung oleh 

semacam proposal kegiatan, yang akan disiapkan kemudian. Dari aspek kelembagaan 

TNS, ada 3 skenario yang dapat diambil sebagai alternatif yaitu: (1) Skenario 

konvensional; (2) Skenario Dewan Kabijakan TNS; dan (3) Skenario Pokja TNS. 

Pilihan-pilihan alternatif mana yang paling bisa mengakomodir kepentingan Departemen 

Kehutanan dan Pemerintah Daerah serta masyarakat, harus didiskusikan secara 

mendalam oleh lembaga BKSDA atau di fasilitasi oleh WWF Kalimantan Tengah. 
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