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BERSENYAWA 
Dua kawasan lindung gambut Indonesia dan Amerika 
Serikat bersinergi dalam Sister Protected Area. Dua 
kawasan lintas-benua bergerak dalam aksi konservasi 
global.

BERBAGI PENGETAHUAN
Kemitraan bilateral membuka ruang untuk saling 
berbagi pengalaman. Sebangau sarat nilai sosial, 
great dismal swamp sarat teknologi. Saling memberi 
dan menerima dari perspektif yang berbeda.

ENERGI BARU DARI SINERGI
Sister Protected Area menumbuhkan energi untuk 
saling berbagi dengan kawasan konservasi lain. 
Sinergi baru untuk menjawab tantangan pengelolaan 
kawasan lindung gambut.

CATATAN KECIL MASA DEPAN
Sister Protected Area memperkaya dasar pijakan bagi 
pemulihan ekosistem gambut Sebangau. Kemitraan 
yang membuka peluang sinergi berkelanjutan di masa 
datang.
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DESTINASI PEMBELAJARAN RESTORASI GAMBUT

Sejalan dengan paradigma baru dalam pengelolaan konservasi, 
pengelolaan kawasan konservasi diharapkan memberikan manfaat 
jangka pendek dan menjamin nilai manfaat jangka panjang lintas 
generasi. Buku ini mencoba mewadahi paradigma baru itu dalam 
konteks kemitraan Sister Protected Area. 

Dalam konteks kemitraan Indonesia-Amerika Serikat itu, buku 
ini menegaskan bahwa cara baru pengelolaan kawasan konservasi 
harus berbasis pada: data dan informasi yang sahih; pengambilan data 
berdasarkan ilmu pengetahuan; dan pemanfaatan teknologi tinggi untuk 
menemukan nilai manfaat sumber daya genetik bagi kemanusiaan. 

Kemitraan lintas-benua ini mengajarkan untuk terbuka dan saling 
belajar. Kawasan lindung Amerika Serikat sarat ilmu dan teknologi; 
kawasan konservasi Indonesia sarat dengan kearifan lokal. Keduanya 
unik dalam dirinya masing-masing. Kedua negara juga memiliki 
latar sejarah yang berbeda. Sekadar mengingatkan kembali, beberapa 
dekade lalu marak artikel tentang penggundulan hutan tropis yang 
menjadi perhatian dunia. Hutan tropis menjadi masalah politik dengan 
berbagai alasan dan dalih. Hutan di bentangan khatulistiwa ini memuat 
50 - 90 persen keanekaragaman spesies planet ini. Pada saat yang sama, 
hutan juga menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat.

Di sisi lain, hutan primer Amerika Serikat juga telah lama menciut. 
Intervensi manusia terhadap sumber daya hutan tak kalah intensif di 
negara itu. Setelah puluhan tahun pengelolaan hutan secara intensif, 
dan pemadaman kebakaran di Amerika bagian barat, ekosistem hutan 
di Amerika Serikat juga telah banyak berubah. Dengan demikian, 

kemitraan bilateral ini membuka cakrawala baru yang lebih luas 
terhadap krisis hutan, baik di daerah tropis dan sub-tropis. Harapannya, 
pada akhirnya  untuk pengelolaan hutan yang lestari. 

Tentu saja, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memilah dan 
memilih dalam memetik pembelajaran selama perjalanan kemitraan. 
Tentu saja, kebijakan dan praktik pengelolaan kawasan perlu diadaptasi 
ulang sesuai keadaan kedua kawasan beda negara ini. Dan, tidaklah arif 
bila membandingkan negara mana yang lebih baik.

Setelah buku ini, Balai Taman Nasional Sebangau diharapkan 
mampu menjadi organisasi pembelajar dalam restorasi rawa gambut 
tropis. Reputasi Taman Nasional Sebangau telah terkemuka di dunia  
dengan kunjungan organisasi nasional dan internasional. Sebangau 
telah menjadi destinasi pembelajaran bagi para pihak untuk menangguk 
ilmu restorasi hidrologi. Saya berharap Sebangau yang sudah membuka 
diri sebagai organisasi pembelajar dapat menjadi teladan bagi kawasan 
konservasi lain di Indonesia dan dunia.

Ir. Wiratno, M.Sc.
Direktur Jenderal 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
FOTO: ISMIN IKHWANUR

SECARIK PESAN

Kehicap ranting (Hypothyis azurea) - Salah satu jenis burung penghuni 
Taman Nasional Sebangau.
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MODEL KERJASAMA GLOBAL UNTUK KONSERVASI

ahli biologi satwa liar dari Amerika Serikat. Selain itu, dengan bantuan 
AS dalam upaya penjangkauan, interpretasi, dan pendidikan, masyarakat 
setempat dan mitra sektor swasta memajukan ekowisata berkelanjutan, 
alternatif penting untuk mencegah terjadinya kegiatan ekstraktif ilegal di 
taman-taman nasional.

Esensi upaya Sister Protected Area terungkap melalui fotografi yang 
indah dan narasi yang menarik. Buku ini tidak hanya menggambarkan 
keberhasilan dan berbagai hal lain yang sudah dicapai, dan 
juga menggarisbawahi bagaimana kerja tim dapat mengarah pada 
perubahan yang tetap.

Selamat kepada staf Taman Nasional Sebangau dan Great Dismal 
Swamp National Wildlife Refuge atas visi dan komitmen Anda untuk 
mengembangkan kesepakatan ini menjadi model kemitraan bagi upaya 
konservasi lainnya di seluruh dunia.

Salam,

Ryan Washburn
Direktur USAID Indonesia

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United 
States Agency for International Development - USAID) bekerja 
bahu membahu dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, 
akademisi, dan masyarakat untuk melindungi, mengelola, dan 
memulihkan hutan Indonesia yang sangat berharga. Upaya kami 
mendukung kesehatan dan mata pencaharian masyarakat Indonesia, 
menurunkan dampak perubahan iklim, dan memajukan kemandirian 
Indonesia dalam upaya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati.

Sejak tahun 2015, USAID telah berkontribusi terhadap kemitraan 
Sister Park yang berkelanjutan antara Taman Nasional Sebangau 
di Kalimantan Tengah dan Great Dismal Swamp National Wildlife 
Refuge di Virginia dan North Carolina. Dalam kemitraan ini, kami 
merasa terhormat untuk bekerja dengan United States Department of 
the Interior's International Technical Assistance Program (U.S. DOI-
ITAP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia (KLHK-RI). 

Kepemimpinan dan komitmen yang teguh telah menjadi pendorong 
kesuksesan kegiatan kita bersama. Melalui hubungan yang kuat yang 
dibangun selama kemitraan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan meningkatkan pemulihan lahan gambut kritis melalui 
teknik baru pemantauan hidrologi dan pelatihan staf. Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memperkuat konservasi 
orangutan Kalimantan dan spesies kunci lainnya melalui pelatihan 
tentang pemantauan satwa liar dan pertukaran praktik terbaik dengan 

SECARIK PESAN

FOTO: ISMIN IKHWANUR

Salah satu jenis capung jarum (Prodasineura sp.) dengan ciri mata 
merah menonjol sering hinggap di ujung tumbuhan air dan rerumputan 
di Taman Nasional Sebangau.
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KONSERVASI: BAHASA GLOBAL KINI

Lingkungan merupakan tempat untuk beraktualisasi dan berinteraksi 
bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hubungan manusia 
dengan spesies lain akan berlangsung dengan baik bila ada simbiosis 
mutualisme. Kelestarian lingkungan hidup kini menjadi wacana 
penting, baik dalam tataran lokal, nasional, maupun internasional. 
Hal ini karena lingkungan secara kesatuan ekologis menyangkut hajat 
hidup orang banyak. 

Bahasa yang menyatukan dunia kini adalah lingkungan dan 
konservasi.

Begitu juga dengan Taman Nasional Sebangau. Kawasan konservasi 
ini tidak dapat berdiri sendiri dan menyembuhkan luka masa lalunya 
tanpa dukungan para pihak: masyarakat, mitra lokal, nasional dan 
internasional. Kemauan dan kesanggupan Sebangau dalam membuka 
diri terhadap dunia luar dan pemikiran baru, menjadi katalis bagi 
percepatan kawasan ini untuk memulihkan diri sehingga dikenal oleh 
berbagai kalangan di tingkat regional, nasional, dan global.

Sejalan dengan prinsip kerjasama bilateral Sister Protected Area, 
yaitu kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, 
Sebangau dan Great Dismal Swamp sama-sama berupaya saling 
menyokong kawasan lindung kelolaannya melalui peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia. 

Buku ini merupakan kilas balik  kedua kawasan untuk saling 
menghormati secara setara sehingga mampu menginspirasi satu sama 
lain. Buku ini juga memberikan cara pandang baru bagi tata kelola 

kawasan lindung dengan pendekatan analisis data dan pengambilan 
keputusan yang mengedepankan keilmuan.

Terima kasih kepada United States Agency for International 
Development (USAID), melalui United States Department of the 
Interior's International Technical Assistance Program (U.S. DOI-ITAP), 
telah memberikan sokongan bagi kawasan lindung di Indonesia. 
Terlebih kepada saudara kami, Great Dismal Swamp National Wildlife 
Refuge. Manajer dan para ahli Great Dismal Swamp yang tak enggan 
mencurahkan waktu, pemikiran, dan perhatian kepada staf dan 
kawasan Taman Nasional Sebangau.

Akhirnya, Sebangau adalah ruang bagi para aktor dengan berbagai 
identitas: pengelola, masyarakat, pemerintah daerah, peneliti, aktivis 
lingkungan, dan akademisi. Para pihak ini saling percaya, bertumbuh, 
mencari eksistensi diri dan belajar. Bekerja bersama demi kehidupan 
Bumi yang lebih baik.

Dan, pembelajaran yang terbaik adalah saling percaya, selalu berbagi, 
dan melangkah bersama ke depan untuk menginspirasi khalayak luas.

Selamat membaca.

Andi Muhammad Kadhafi
Kepala Balai Taman Nasional Sebangau

SECARIK PESAN

Elang-ikan kecil (Ichthyophaga humilis) - Salah satu jenis burung 
pemangsa yang hidup di Taman Nasional Sebangau.
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KOMITMEN DUA NEGARA UNTUK KONSERVASI GLOBAL

Kami mengenang perjalanan perdana ke Taman Nasional Sebangau di 
Kalimantan Tengah. Kami menghulu dengan perahu klotok, menyusuri 
air hitam cokelat, menuju stasiun penelitian di salah satu lahan gambut 
terpenting di planet ini. Sesekilas, kami menjumpai berbagai satwa liar 
yang mendiami Sebangau. Itu sangat mirip dengan wilayah kerja kami, 
Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge di Amerika Serikat. 

Bentang alam Sebangau memang pantas mendapatkan perlindungan 
dan dukungan komunitas internasional. Syukurlah, pada 2015, United 
States Agency for International Development (USAID) mendukung 
kemitraan Sister Protected Area antara Taman Nasional Sebangau dan 
Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge. 

Penandatanganan kemitraan dua kawasan lindung ini perdana 
bagi lembaga-lembaga tersebut. Meski begitu, tujuan dan manfaat 
kemitraan Sister Protected Area begitu jelas: 

Penetapan dua kawasan lindung dari belahan dunia yang berbeda 
sebagai mitra untuk berbagi pengetahuan dan informasi yang berdampak 
bagi kedua ekosistem; menginspirasi staf, dengan berbagi tantangan dan 
saling mendukung; pelatihan dan peningkatan kapasitas yang efektif, dengan 
pertukaran kunjungan berkelanjutan; untuk meningkatkan kunjungan 
wisatawan dan pendidikan lingkungan dalam kerangka konservasi global; 
dan terakhir, sebagai pengingat bahwa capaian konservasi global tak dapat 
didorong hanya oleh satu kawasan lindung atau satu negara, tetapi harus 
menjadi upaya bersama umat manusia.

Dengan dukungan United States Department of the Interior's 
International Technical Assistance Program (U.S. DOI-ITAP), staf 
dari dua kawasan lindung ini terlibat dalam lebih dari 35 anjangsana 
profesional, pelatihan, penelitian, kerja lapangan, sumbangan peralatan 
dan bimbingan teknis. 

Lima tahun setelah peluncuran kemitraan, hasilnya adalah perbaikan 
pengelolaan bagi dua ekosistem yang terancam ini. Upaya restorasi 

lahan gambut yang terdegradasi diperkuat dengan teknik pemantauan 
hidrologi. Lembaga-lembaga yang terlibat telah meningkatkan integritas 
ilmiah program penelitian dan pengelolaan, dengan parktik manajemen 
data bersama. Begitu juga pelestarian orangutan Kalimatan dan spesies 
kunci lainnya yang diperkuat dengan berbagai strategi pengelolaan 
habitat. Kemitraan ini memverifikasi tantangan, strategi, dan ilmu 
pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan lanskap 
Sebangau demi kepentingan satwa liar dan manusia.

Pustaka ini memaparkan capaian luar biasa dari Sister Protected 
Area dengan foto, cerita dan pelajaran yang bisa dipetik pihak lain. 
Catatan ini sebagai teladan bagaimana kerja tim international dapat 
bermanfaat bagi konservasi lanskap penting ini. Selamat bagi segenap 
staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian 
Dalam Negeri AS, dan USAID atas komitmennya terhadap warisan 
abadi untuk konservasi global. Tentu, terlibat dalam kemitraan ini 
memberikan pengalaman istimewa bagi saya dan segenap rekan kerja. 

Chris Lowie 
Manajer Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge

SECARIK PESAN

FOTO: ISMIN IKHWANUR

Salah satu jenis kantong semar (Nephentes ampullaria) tumbuh 
berkembang di ekosistem gambut Sebangau.
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PERGUMULAN MANUSIA DI DUA BENUA

FOTO: ISMIN IKHWANUR

Buku ini tidak mungkin ditulis tanpa rangkaian panjang sejarah yang 
telah dilakukan orang-orang sebelumnya. Itu terutama kesempatan 
yang telah dimunculkan oleh kerja konservasi para sosiolog, ekolog, 
antropolog, aktivis, peneliti dan masyarakat yang menyusun mozaik 
Sebangau sebagai satu kesatuan entitas ekologi.

Gagasan penulisan buku ini terpercik pada awal 2020, ketika 
tiba masa untuk mengakhiri kerja bersama bilateral pertama antara 
kawasan konserasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Itu setelah 
terlibat langsung dalam proses sinergi dua kawasan ini selama hampir 
lima tahun. Selebihnya, adalah proses komunikasi yang kami jalin. 

Buku ini seolah tumbuh, berkembang, dan kadang mengerdil 
di antara kesibukan, tantangan dan prioritas kami dalam menopang 
kawasan dan perbedaan waktu-jarak antara Palangkaraya-Indonesia 
dan Virginia-Amerika Serikat. 

Buku ini berusaha merangkum semua usaha para aktivis, akademisi 
lingkungan yang telah mempelajari dan mendukung sejarah kedua 
kawasan lindung. Buku ini juga menceritakan jalinan kekuatan yang 
saling menopang, beserta suka-duka perjalanan sinergi, yang  berhasil 
menginspirasi kawasan konservasi yang lain.

Walaupun sebagian besar isi buku adalah aspek teknis tata kelola, 
namun ditulis dengan bahasa sederhana dan ringan guna menjembatani 
antara kerumitan analitis dengan prioritas kebijakan. Pengalaman 
pribadi yang detail diharapkan menjadi bumbu tersendiri sehingga 
memberikan rasa memiliki atas kemitraan Sister Protected Area. 

Kemitraan itu sepadan dan setara.
Bagi penulis, menuangkan pengalaman di buku ini adalah proses  

bertumbuh dan menemukan eksistensi diri. Bahwasanya pekerjaan 
konservasi adalah sebuah pilihan tepat di tengah dunia yang semakin 
menghangat. Kerjasama dua kawasan konservasi ini membukakan 
sudut pandang baru bahwa Bumi memerlukan aksi konservasi berskala 
global. Ketika berhadapan dengan makhluk hidup yang lain, rasa-
rasanya tugas utama manusia adalah mengeyahkan kerakusan sembari 
melestarikan alam.

Selanjutnya, selamat menikmati perjalanan Sebangau dan Great 
Dismal Swamp dalam persahabatan yang membantu menyelamatkan 
sisa hutan gambut tropis dan sub-tropis dunia. 

Penulis berterima kasih atas bimbingan para ahli Fred Wurster, 
Chris Lowie, Karen Balentine, Mark Flora, Tony Dufficy, Nicole Cormier 
dan Enis Widjanarti untuk waktu dan inspirasinya.

Noviyanti Nugraheni
Penulis

SEKAPUR SIRIH

Anggrek pensil (Papilionanthe sp.) ini ditemukan kembali setelah sekira 
12 tahun di kawasan Taman Nasional Sebangau.
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Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, USAID, Taman 
Nasional Sebangau dan Tanjung Puting, yang disambut staf Great 
Dismal Swamp National Wildlife Refuge bersama mitranya.
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Staf Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge melakukan 
pertemuan mingguan di kantor pusat. Dalam pertemuan berkala ini, 
salah satunya, membahas rencana kerja.

FOTO: HARDIAN AGUSTIN 
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FOTO: EFAN EKANANDA

Diskusi pada lawatan bersama ke Great Dismal Swamp untuk curah 
ide bersama (kiri). Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting 
menyerahkan cenderamata kepada staf Great Dismal Swamp. Selain 
Taman Nasional Sebangau, kemitraan Sister Protected Area juga 
melibatkan Taman Nasional Tanjung Puting dan Big Cypress National 
Preserve dalam wisata alam (atas).
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Kemitraan Sister Protected Area menggelar berbagai pelatihan di 
kelas dan lapangan. Kemitraan juga membuka kesempatan bagi 
Sebangau untuk berbagi pengetahuan di forum internasional.

FOTO: HIDAYAT TURRAHMAN FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE 
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Bentang alam kubah gambut Sebangau merupakan tandon air bagi 
wilayah sekitar dan masyarakat. Kawasan ini sarat jasa lingkungan dan 
keanekaragaman hayati Kalimantan.

FOTO: RAHMAT HIDAYAT

SINERGI KONSERVASI
DUA NEGERI
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Lanskap lahan basah membentang luas di Taman Nasional Sebangau. 
Kawasan ini menopang kehidupan flora, fauna, dan manusia.

BERSENYAWA
SEBANGAU

GREAT DISMAL SWAMP

DUA KAWASAN LINDUNG GAMBUT INDONESIA 

DAN AMERIKA SERIKAT BERSINERGI DALAM SISTER 

PROTECTED AREA. DUA KAWASAN LINTAS-BENUA 

BERGERAK DALAM AKSI KONSERVASI GLOBAL.

F O T O :  R A H M AT  H I D AYAT

  1
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SIANG ITU, MANAJER GREAT DISMAL SWAMP 

NATIONAL WILDLIFE REFUGE CHRIS LOWIE 

MENUTURKAN SEBUAH KEJUJURAN. DENGAN 

SUARA YANG BERAT, CHRIS MENYATAKAN BAHWA 

PADA MULANYA, IA TIDAK TAHU ARAH KERJASAMA 

TAMAN NASIONAL SEBANGAU DAN GREAT DISMAL 

SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE.

Sebangau dan Great Dismal Swamp adalah dua kawasan konservasi 
yang melindungi ekosistem gambut. Taman Nasional Sebangau ada 
di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, dan Great Dismal Swamp 
National Wildlife Refuge di Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat. 

Saat pelatihan bagi staf Sebangau pada medio Januari 2020 itu, Chris 
menuturkan sekelumit awal mula kerjasama. Awalnya, tutur Chris, 
ia hanya berniat menantang instansinya untuk menerima amanah 
kerjasama dengan kawasan konservasi di belahan dunia yang lain. 

Ungkapan jujur Chris bisa dibilang semacam refleksi atas kerjasama 
yang tanpa terasa telah berusia berbilang tahun. Bahkan Balai Taman 
Nasional Sebangau sudah tiga kali berganti pemimpin. Selama itu pula, 
Chris mengawal perjalanan kerjasama dengan senang hati. 

Bagi Chris, mengetahui ada satu kawasan di belahan dunia lain 
yang mengemban bakti yang sama, sudah cukup menegaskan upaya 
konservasi berada dalam jalur yang benar. Makna kalimat ‘dalam jalur 
yang benar’ adalah ada kawasan konservasi lain yang bergerak seirama 
dalam menjalankan pelestarian keanekaragaman hayati. Dua kawasan 
konservasi dari dua negara di benua yang berbeda, namun dengan 
tujuan global yang sama. 

Itu langkah besar. Dan, langkah besar adalah himpunan berbagai 
langkah kecil.  

Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge melindungi ekosistem 
gambut di pesisir timur Amerika Serikat. Wilayah liar ini berupaya 
memulihkan diri untuk mengembalikan habitat satwa dan vegetasi 
hutan. Inilah panorama aerial Danau Drummond yang terkenal itu.

S

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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LANGKAH KECIL PERTAMA BERAWAL dari pertemuan antara 
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dengan Direktur Lingkungan United States Agency for International 
Development (USAID) Indonesia pada 30 Januari 2013. Kala itu, diskusi 
berkembang membahas perihal apa yang bisa dilakukan USAID untuk 
mendukung peningkatan kapasitas pengelola kawasan konservasi. 

Gayung pun bersambut. Melalui tim United States Department of 
the Interior's International Technical Assistance Program (U.S. DOI-
ITAP), USAID melakukan kunjungan awal pada April 2013 ke Taman 
Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau. Lawatan 
ke dua taman nasional itu sesuai dengan area kerja USAID Indonesia 
yang meliputi Aceh, Kalimantan, dan Papua. Tujuan tim: menggali 
bentuk sokongan untuk penguatan pengelolaan kawasan dan konservasi 
keanekaragaman hayati di dua taman nasional tadi. Wujud sokongan 
berupa bantuan teknis peningkatan kapasitas bagi pengelola kawasan 
konservasi di Indonesia.

Setelah serangkaian penilaian awal, alhasil ada tiga komponen 
kerjasama untuk meningkatkan kapasitas pengelola taman nasional. 
Pertama, pengembangan pelatihan dan kepemimpinan untuk 
meningkatan pengelolaan taman nasional. Kedua, bantuan teknis bagi 
konservasi sumber daya alam dan pengelolaan taman nasional. Ketiga, 
pengembangan wisata dan jasa pariwisata.

Sejak 2013 pula, melalui program bantuan penguatan teknis 
internasional, United States Department of the Interior (U.S. DOI) 

memberikan sokongan bagi pengelola kawasan konservasi. Dukungan 
ini melalui pelatihan di kelas, praktik lapangan, serta penilaian 
sumber daya kawasan. Dari berbagai kegiatan tersebut, tercetuslah 
konsep Sister Protected Area atau Kawasan Lindung Kembar. Ada 
dua Sister Protected Area: Taman Nasional Sebangau dengan Great 
Dismal Swamp National Wildlife Refuge; dan Taman Nasional Tanjung 
Puting dengan Big Cypress National Preserve. 

Persahabatan ini mengikat kawasan konservasi dari Indonesia dan 
Amerika Serikat dalam kerjasama pengelolaan keanekaragaman hayati 
dan ekosistem. Sister Protected Area merupakan kemitraan antara 
kawasan konservasi di Indonesia dengan mitranya di Amerika Serikat 
untuk berbagi pengetahuan. Dalam kerangka Sister Protected Area 
itulah, Sebangau dan Great Dismal Swamp bersenyawa dalam konservasi 
gambut. Ekosistem gambut di dua kawasan memiliki latar belakang 
sejarah yang sama. Tak hanya itu, persahabatan juga mengemban mandat 
yang sama: bersumbangsih bagi konservasi gambut skala global.  

TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA, CAGAR ALAM, dan 
kawasan konservasi lain mengemban fungsi permanen untuk 
konservasi sumber daya gambut. Karena itu, dalam skala global, upaya 
pengelolaan kawasan dan pemulihan ekosistem adalah penting dalam 
konservasi lahan gambut. Kawasan konservasi diharapkan menjadi 
garda terdepan pengelolaan jangka panjang dalam melindungi 
ekosistem gambut alami. Pada saat yang sama kawasan konservasi juga 
memulihkan ekosistem gambut yang telah terganggu. 

Dalam konteks itu, dari dua belahan dunia yang berbeda, Indonesia 
dan Amerika Serikat bermitra untuk meningkatkan perlindungan dan 
pemulihan di dua ekosistem gambut terpenting dunia.

Ide kemitraan mulai bersemi pada Januari 2015. Ketika itu, ahli 
hidrologi Great Dismal Swamp Fred Wurster berpartisipasi dalam tim 
penilai awal ke Taman Nasional Sebangau. Ia juga bertindak sebagai 
narasumber dalam pertukaran ilmu dan teknik pengelolaan gambut. 

Berbekal hasil penilaian awal dan lawatan studi ke Sebangau, 
Fred Wurster bersama koleganya menggelar lokakarya tentang dasar 
hidrologi dan teknik restorasi hidrologi lahan gambut. Lokakarya 
ini untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan staf Taman 
Nasional Sebangau.

Di balik alamnya 
yang cantik, 
Sebangau 
menanggung 
masa silamnya. 
Campur tangan 
manusia 
meninggalkan 
tantangan berat 
bagi pemulihan 
ekosistem lahan 
basah ini.

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Henda

Garung

Sebangau Jaya

Bantanan

Bantanan

Paduran Mulya
Sebangau Mulya

Sudi Mampir

Mekar Tani
MendawaiKampung Melayu

Parigi

Tewang Kampung

Tumbang Bulan

Galinggang

Parumpuk Telaga
Tampelas

Karuing
Jahanjang

Tumbang Runen

Asem Kumbang

Talingke

Hiang Bana
Petak Bahandang

Tumbang Panggo
Handiwung

Baun Bango

Tangkiling
Banturung

Tumbang Tahai
Marang

Sei Gohong

Pahandut

Kereng Bangkirai

Habaring Hurung

Kotawaringin Timur

Pulang Pisau

L A U T  J A W A

T A M A N  N A S I O N A L  S E B A N G A U

AREA DIPERBESAR

Kubah gambut Sebangau terbentuk selama ribuan tahun dari 
endapan bahan organik di cekungan antara Sungai Katingan 

dan Sungai Sebangau. Hanya dalam waktu dua dekade, perusahaan 
kehutanan, lalu penebangan ilegal, meruntuhkan sistem hidrologi 
Sebangau. Ratusan jaringan kanal bagaikan goresan luka saling-silang 
yang menguras air tanah kubah gambut Sebangau--lalu lepas ke Laut 
Jawa.  Untuk memulihkan kondisi hidrologi, Balai Taman Nasional 
Sebangau membangun ribuan sekat kanal. Tak kurang 1.150 sekat 
kanal bertebaran di taman nasional ini. (Dalam peta, hanya ditunjukkan 
sebagian kecil titik sekat kanal untuk kemudahan visual.) Upaya 
pemulihan hidrologi dibarengi dengan restorasi ekosistem: penanaman 
pohon dan suksesi alami.

TAMAN NASIONAL SEBANGAU

GREAT DISMAL SWAMP

Sister Protected Area mengukuhkan Taman Nasional Sebangau dan 
Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge untuk terus berupaya 
memulihkan ekosistem gambut. Tentu perlu waktu panjang dan upaya 
yang konsisten. Karena, tantangan pengelolaan memang tak ringan: 
mencegah kebakaran hutan, penanaman kembali, dan pemantauan 
hidrologi. Dari pedalaman Kalimantan, Indonesia, dan Virginia, Amerika 
Serikat, dua kawasan lindung ini berkontribusi kepada masyarakat dunia 
yang sedang menghadapi Bumi yang menghangat.

TAMAN NASIONAL SEBANGAU

JARINGAN KANAL

SUNGAI DAN ANAK SUNGAI

DESA

SEKAT KANAL

10 20 40 km0

Sungai Sebangau Sungai Katingan
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Taman Nasional Sebangau dan Great Dismal Swamp National Wildlife 
Refuge saling berbalas kunjungan dan berbagi ilmu pengetahuan. 
Persahabatan dua kawasan lindung menegaskan konservasi ekosistem 
gambut menuju arah yang benar.  

FOTO: EFAN EKANANDA FOTO: HIDAYAT TURRAHMAN 
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Kunjungan berbalas kunjungan antara Great Dismal Swamp dan 
Sebangau. Saling berbagi pengetahuan dan memori menjadi 
penyemangat kemitraan dua kawasan lindung. 

FOTO: BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU (SEMUA) 
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Lokakarya memaparkan studi kasus dari Great Dismal Swamp 
disertai pelatihan penilaian kualitas air. Fred Wurster dan tim hidrologi 
Amerika Serikat bersama peserta menghabiskan waktu beberapa hari 
di lapangan untuk mempraktikan teknik analisis penilaian lapisan 
gambut, dan teknik memasang pipa pemantauan air tanah. 

Selain itu, tim menyempatkan diri mengunjungi Desa Habaring 
Hurung di Palangkaraya, untuk mempelajari tantangan pengelolaan 
Sebangau. Habaring Hurung adalah desa yang ‘keluar-masuk’ kawasan 
akibat perubahan kebijakan penunjukan kawasan Taman Nasional 
Sebangau. Dengan situasi itu, tak mudah bagi Balai Taman Nasional 
mengelola daerah penyangga Habaring Hurung. Tantangannya, 
lantaran amat dekat dengan taman nasional, dinamika sosial di desa 
ini sangat tinggi. 

Berangkat dari hal itu, Balai Taman Nasional memakai pendekatan 
sosial yang lunak. Balai Taman Nasional lantas mendirikan rumah 
Pendidikan Lingkungan. Sudah sejak 2012, staf taman nasional Adi 
Saputra, bersama Nina Mariana dan Hardian Agustin, merangkul 
anak-anak dengan memberikan pelajaran tambahan setiap akhir 
pekan. Seiring waktu, program ini membuka pintu kerjasama dengan 
masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan kawasan Taman 
Nasional Sebangau. 

Hikmahnya: kisah Habaring Hurung menjadi sorotan para ahli 
hidrologi AS. Mereka berpandangan tantangan pengelolaan kawasan 
konservasi di negaranya tak seberat dibandingkan dengan Sebangau. 

Karena, kawasan konservasi di sana sudah tetap, stabil, dengan pola 
pikir masyarakat yang terbuka.  

Memahami tantangan itu, disadari pelibatan masyarakat menjadi 
strategi penting bagi Balai Taman Nasional Sebangau dalam mengelola 
kawasannya. Pendek kata, mengelola dinamika sosial adalah kemestian 
dalam pengelolaan Sebangau. 

Perkembangan selanjutnya, pada Maret 2015, Manajer Great 
Dismal Swamp National Wildlife Refuge Chris Lowie mengundang 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengunjungi 
kawasannya. Tim yang berkunjung di bawah koordinasi Direktorat 
Kawasan Konservasi, yang terdiri dari pejabat senior Kementerian, 
kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting, kepala Balai Taman 
Nasional Sebangau, beserta staf teknis taman nasional. 

Hawa dingin tak memudarkan semangat tim lawatan untuk belajar 
dan mengenal kawasan konservasi sahabat di seberang benua itu. Selama 
tiga hari, tim lawatan bersama staf Great Dismal Swamp menyimak 
presentasi, paparan teori, dan berdiskusi di kelas. Tim lawatan juga 
melakukan kunjungan lapangan untuk mempelajari upaya restorasi 
Great Dismal Swamp. 

Selain Dismal Swamp, tim lawatan juga menyambangi kawasan 
konservasi lain: Alligator River National Wildlife Refuge dan Pocosin 
Lake National Wildlife Refuge di Negara Bagian South Carolina. 
Tujuan lawatan ini: melihat pengelolaan dan kerjasama perlindungan 
antara Dismal Swamp dengan kawasan lindung yang bertetangga.

Perlindungan 
dan pemulihan 
ekosistem untuk 
menyediakan 
habitat bagi 
orangutan (Pongo 
pygmaeus 
wurmbii) dan 
bekantan (Nasalis 
larvatus). Merawat 
dua spesies 
primata langka 
ini sekaligus 
melindungi seluruh 
keanekaragaman 
hayati Sebangau.

FOTO: SUYOKO FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Masyarakat tumbuh bersama dengan ekosistem gambut Sebangau. 
Jasa lingkungan yang mengalir dari Taman Nasional Sebangau 
meniupkan peradaban bagi masyarakat manusia.

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Lawatan ini sekaligus penjajakan untuk mengetahui minat 
Kementerian dalam meningkatkan kapasitas pengelola kawasan 
konservasi di Indonesia. Dalam kunjungan itu, Kepala Balai Taman 
Nasional Sebangau Adib Gunawan mengutarakan bahwa fokus 
kerjasama lima tahun ke depan adalah pertukaran teknik restorasi 
hidrologi, manajemen wisata alam, serta pengelolaan pangkalan data 
hidrologi, dan pengelolaan hidupan liar.

Untuk selanjutnya, selama lima tahun, staf Great Dismal Swamp 
National Wildlife Refuge dan Taman Nasional Sebangau bertukar 
pikiran tentang restorasi hidrologi, pengelolaan lahan gambut, 
pencegahan kebakaran, perlindungan spesies langka, dan pelibatan 
komunitas. Kolaborasi bilateral ini diharapkan memperkuat pengelolaan 
kedua kawasan dan meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan 
lahan gambut.

Akhirnya, berselang 11 bulan usai kunjungan, momen bersejarah 
berlangsung di kantor gubernur Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. 
Pada Januari 2016, Balai Taman Nasional Sebangau dan Great 
Dismal Swamp National Wildlife Refuge menandatangani dokumen 
kerjasama, yang disaksikan Gubernur Kalimantan Tengah. Kesepakatan 
itu merupakan hubungan bilateral pertama untuk kedua negara. 

Kerjasama itu memberi kesempatan kedua kawasan untuk pertukaran 
rutin dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan lahan gambut, 

restorasi hidrologi, ekowisata, dan pengelolaan pangkalan data.
Selain unik, Dismal Swamp dan Sebangau memiliki kemiripan 

sejarah. Di masa lalu, kedua situs yang melindungi ekosistem gambut 
berhutan ini pernah mengalami penebangan ekstratif. Di kedua 
kawasan, jejak masa silam terlihat dari banyaknya jaringan saluran 
drainase untuk infrastruktur penebangan. Jaringan drainase ini 
merombak hidrologi ekosistem gambut di kedua kawasan. 

Efek dominonya panjang: risiko kebakaran hutan meningkat. Untuk 
itu, Dismal Swamp dan Sebangau menggandeng lembaga swadaya 
masyarakat, universitas, dan masyarakat untuk mengembangkan 
pendekatan partisipatif dalam memulihkan proses hidrologi sembari 
menekan risiko kebakaran hutan. 

Pengelolaan dan restorasi ekosistem penting karena kedua 
kawasan menjadi tempat hidup spesies langka yang terancam punah. 
Kawasan Taman Nasional Sebangau adalah surga bagi orangutan, 
bekantan, dan burung rangkong. Peran penting Sebangau terlihat dari 
reputasinya sebagai kawasan konservasi dengan populasi orangutan 
terpadat di dunia. 

Sementara itu, Dismal Swamp adalah rumah bagi populasi terpadat 
beruang hitam di Virginia. Ada beberapa spesies terancam punah yang 
menggantungkan hidupnya di rawa ini, seperti burung pelatuk sayap 
merah, elang botak, dan ular canebreak.

Masa lalu 
menyisakan 
ratusan kanal 
yang membelah 
kubah gambut 
Sebangau. Kini, 
Balai Taman 
Nasional  bekerja 
keras mengurangi 
dampak kanal-
kanal dengan 
pemulihan 
ekosistem.

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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RAWA SURAM VIRGINIA 
Saat pertama kali mendengar kawasan ini, membersit tanda tanya 

dalam benak. Secara harafiah, Great Dismal Swamp berarti rawa besar 
yang suram. Tak heran, nama yang menyiratkan kemuraman ini cukup 
membuat dahi mengernyit. Toponimi yang begitu suram. Penjelasan ahli 
interpertasi Deloras Freeman memberikan pencerahan: betapa mirip 
sejarah kawasan Dismal Swamp dengan Sebangau. 

Manusia telah menghuni rawa besar yang menyedihkan ini sejak 
13.000 tahun lalu. Itu kira-kira 4.000 tahun sebelum ekosistem Dismal 
Swamp terbentuk. Pada saat orang Eropa tiba, daerah itu telah menjadi 
rawa-rawa nan luas. Para penjelajah dari Dunia Lama itu bertemu 
dengan suku Indian Nansemond, yang mendiami tepi barat Dismal 
Swamp. Pada 1665, Gubernur North Carolina William Drummond 
menemukan danau yang kini menjadi ikon di kawasan Dismal Swamp. 
Nama sang gubernur lantas dicuplik sebagai toponimi danau: Lake 
Drummond. 

Pada 1728, Kolonel William Byrd II terlibat dalam komisi yang 
menyigi garis negara bagian North Carolina – Virginia—yang melalui 
rawa besar. Ia memberikan deskripsi ekstensif pertama tentang kawasan 
ini. Kolonel Byrd pertama kali menyarankan untuk mengeringkan rawa 
dan menggali kanal utara-selatan untuk menghubungkan perairan 
Teluk Chesapeake di Virginia dan Albemarle Sound di Carolina Utara. 

Pada bulan Mei 1763, George Washington, salah satu Bapak 
Bangsa dan presiden pertama Amerika Serikat, melakukan kunjungan 
pertamanya ke rawa besar. Ia bergabung dengan beberapa orang dari 
Virginia dan North Carolina untuk membentuk dua sindikat yang 
dikenal sebagai ‘Perusahaan Tanah Rawa Dismal’ dan ‘Petualangan 
Mengeringkan Rawa Besar’. Kelompok ini berharap bisa mengeringkan 
rawa besar, memanen pohon, dan memanfaatkan lahannya untuk 
bercocok tanam.

Peristiwa ini terjadi 40 tahun sebelum beberapa orang Virginia 
terkemuka, termasuk George Washington, mendirikan perusahaan di 
Dismal Swamp dalam kerangka rencana Byrd. Kepada para investor 
dan perusahaan George Washington, Byrd menyarankan untuk 
mengeringkan rawa untuk dijadikan lahan pertanian. Kendati gagal 
dengan usaha pertaniannya, perusahaan ini telah memulai pemanenan 
kayu komersial berskala besar di Dismal Swamp. 

Great Dismal Swamp melindungi hutan cemara Atlantic white cedar 
(Chamaecyparis thyoides). Untuk itu, pengelola menjaga keseimbangan 
hidrologi untuk menyokong pertumbuhan pohon langka itu. 
Keseimbangan hidrologi juga menopang vegetasi lainnya, seperti 
bald cypress yang nampak dalam foto.

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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Pohon Atlantic white cedar menjulang di Great Dismal Swamp. 
Pemulihan hidrologi untuk memanipulasi lingkungan yang mendukung 
tumbuh kembang pohon ini .  

FOTO: HARDIAN AGUSTIN 
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Pada abad ke-18 sampai 19, Great Dismal Swamp menjadi tujuan 
pelarian bagi para budak yang mencari kebebasan. Rute menuju tempat 
ini terjal, sulit, dan berbahaya dengan intaian serangan satwa liar. Meski 
begitu, para budak pelarian tetap saja berdatangan ke tempat yang tak 
ramah ini.

Beberapa pelarian dapat berbaur dengan orang kulit hitam yang 
merdeka, tetapi banyak yang memilih berlindung di koloni pelarian di 
Dismal Swamp. (Koloni ini disebut maroon: orang Afrika atau Afro-
Amerika yang lolos dari perbudakan dan tinggal di tempat-tempat 
tersembunyi di luar perkebunan.) 

Bentang alam rawa yang sulit ditembus memungkinkan para 
pelarian membentuk koloni besar dengan perlindungan permanen. 
Karena itu, sulit untuk menangkap pencari kebebasan yang telah 
mencapai Dismal Swamp. Meski begitu, sesekali ada ekspedisi untuk 
menangkap kembali pelarian dengan bantuan anjing terlatih. 

Koloni pelarian berada di dataran tinggi rawa, dengan gubuk-gubuk 
sederhana. Satwa liar yang melimpah menyediakan makanan dan 
pakaian bagi penghuni koloni. Beberapa warga koloni mendapatkan 
uang dengan bekerja sebagai pembuat sirap maupun menebang pohon. 

Pada 1805, kanal Dismal Swamp dibuka untuk membangun jalan 
sebagai sarana transportasi ekstraksi kayu. Pembangunan kanal perlu 
waktu 12 tahun lantaran digali dengan tangan para budak upahan. 
Kanal sepanjang 22 mil ini membuka jalur perdagangan antara Teluk 
Chesapeake di Virginia dengan Albemarle Sound di North Carolina. 

Menimbang peran rawa bagi kehidupan para pencari kebebasan, 
kawasan ini lalu dijadikan suaka margasatwa pertama di Amerika 
Serikat. Kawasan ini kemudian dinamai 'Underground Railroad 
Network to Freedom.' Semenjak 1805 pula, kanal Dismal Swamp 
menjadi jalur utama untuk mengeluarkan kayu dari wilayah rawa-
rawa. Sampai saat ini, kanal ini masih berfungsi sebagai sarana rekreasi 
laut di Virginia. 

Kemudian pada 1974, Union Camp Corporation menyumbangkan 
lahan seluas 49.100 hektare kepada The Nature Conservancy. 
Hamparan lahan itu lalu berpindah ke tangan United States Fish and 
Wildlife Service, yang secara resmi menunjuk wilayah rawa itu menjadi 
Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge. Hingga kini, kawasan 
ini mengemban peran perlindungan dan pemulihan rawa gambut.

Masa silam Great 
Dismal Swamp 
persis seperti 
Sebangau. 
Sejarah yang 
sama ini 
menautkan 
kedua kawasan 
untuk berbagi 
pengetahuan 
dalam restorasi 
ekosistem 
gambut.

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE (SEMUA)
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Seekor beruang hitam (Ursus americanus) berjalan meniti kayu roboh di 
area yang terbuka di Great Dismal Swamp. Kawasan suaka liar menjadi 
habitat penting bagi populasi beruang hitam di pesisir timur Virginia. 

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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KUBAH GAMBUT RAKSASA
Sebelum menjadi taman nasional, status Sebangau adalah kawasan 

hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Statusnya 
itu memberikan peluang komersial bagi perusahaan kehutanan. Tak 
heran, selama 1970-an hingga medio 1990-an, kawasan hutan produksi 
Sebangau dikelola oleh para perusahaan pemegang hak pengusahaan 
hutan. Selama masa itu, tercatat 13 perusahaan besar bercokol di 
kawasan hutan produksi Sebangau. 

Setelah perusahaan hutan berhenti beroperasi, pembalakan liar 
menimpa kawasan Sebangau. Akibatnya, fungsi hidrologis Sebangau 
makin berantakan. Fungsinya sebagai daerah resapan air pun terganggu. 
Dampaknya, saat musim kering, Sebangau rawan kebakaran hutan. 
Hanya dalam kurun dua dekade, keseimbangan ekosistem gambut 
Sebangau pun goyah. Ibaratnya, hanya dalam sekedipan mata, campur 
tangan manusia telah mengoyak ekosistem yang kaya jasa lingkungan 
ini. Bayangkan, keseimbangan ekosistem itu dibentuk tangan-tangan 
alam selama ribuan tahun. 

Pada masa 10.000 tahun silam, permukaan laut naik dan membanjiri 
sebagian Paparan Sunda—disebut Laut Sunda. Laut yang meluap 
memisahkan Kalimantan dari daratan utama Asia, Sumatra, dan Jawa. 
(Jawa dan Sumatra masih menyatu dengan daratan utama Asia.) 

Banjir besar ini meningkatkan curah hujan dalam dua cara. 
Pertama, volume air laut yang lebih banyak meningkatkan penguapan. 
Kedua, pola iklim global bergeser sehingga zona konvergensi ekuator 
menghasilkan lebih banyak awan dan hujan ke Kalimantan Tengah. 

Curah hujan yang meningkat menumbuhkan lahan gambut. Proses  
pembentukan gambut ini berlangsung perlahan-lahan.

Kira-kira 10.000 sampai 5.000 tahun silam, permukaan laut kembali 
naik setinggi 33 meter lebih. Luapan air laut kali ini mengalir masuk 
ke pedalaman, membanjiri daerah rendah di sekitar Sungai Kahayan 
purba. Aliran air laut rupanya mengendapkan pasir di dekat wilayah 
Palangkaraya kini. Akibatnya, sebagian besar Taman Nasional Sebangau 
saat ini dan perbukitannya hanya berada sedikit di atas permukaan laut. 
Karena itu pula, muara Sungai Katingan, Sungai Sebangau, dan Sungai 
Kahayan juga turut naik 33 meter. Akibat selanjutnya, sungai-sungai 
itu mengalir melalui daratan yang landai—tanpa turunan lereng—dan 
seluruh wilayah sekitarnya menjadi basah hampir sepanjang tahun. 

Masyarakat hidup bersama genangan air hitam dan endapan organik 
selama ribuan tahun yang membentuk ekosistem gambut Sebangau. 

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Aneka avifauna menggantungkan hidup di Taman Nasional Sebangau. 
Searah jarum jam: punai bakau (Treron fulvicollis), raja-udang meninting 
(Alcedo meninting), kangkareng hitam (Anthracoceros malayanus) dan 
sempur-hujan sungai (Cymbirhynchus macrorhynchos). Kekayaan jenis burung 
ini menunjukkan peran penting Sebangau dalam konservasi .

FOTO: ISMIN IKHWANUR (SEMUA)
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Perubahan muka laut menciptakan keadaan sempurna untuk 
membentuk gambut: hujan lebih kerap, aliran sungai yang landai, 
dengan kemiringan hampir nol, dan suhu hangat sepanjang tahun. 
Alhasil, selama kurun itu, pertumbuhan gambut Sebangau terbilang 
cepat meski dibatasi genangan air asin dari laut yang meluap. 

Perkembangan selanjutnya, selama 5.000 tahun terakhir, Laut Jawa 
menyusut hingga membentuk garis pantai seperti saat ini. Surutnya 
Laut Jawa melenyapkan genangan air asin di sebagian besar wilayah 
Sebangau sehingga kubah gambut tumbuh lebih cepat lagi. Kubah 
gambut Sebangau tak hanya tumbuh lebih tebal 1,8 mm setiap tahun, 
tetapi juga makin meluas dengan laju 15-30 meter per tahun—terutama 
ke selatan menuju Laut Jawa. 

Dengan demikian, sejarah alam gambut Sebangau amat pelik 
dari sudut pandang ruang dan waktu. Dari perspektif waktu, alam 
menciptakan hutan rawa gambut melalui pelapukan tumbuhan selama 
ribuan tahun. Proses pelapukan itu membentuk skala ruang Sebangau: 
kubah gambut raksasa  yang berdiameter sepanjang 12 kilometer. 

Mengingat sejarah muram di masa silam, beberapa lembaga 
konservasi mengusulkan kawasan Sebangau menjadi taman nasional 
pada 2002. Inisiatif mulia ini untuk melindungi jasa ekosistem gambut 
Sebangau yang melimpah. Setelah melewati diskusi dan curah pendapat 

yang melibatkan para pihak terkait, akhirnya Sebangau menjadi taman 
nasional pada 2004. Sejak itu pula, Sebangau mengemban mandat tak 
ringan: melindungi, merawat dan memulihkan sisa-sisa hutan rawa 
gambut yang terbaik di Kalimantan. Persis seperti saudara kembarnya, 
Great Dismal Swamp, jasa ekosistem gambut Sebangau juga menyokong 
kehidupan masyarakat sekitar. Dengan demikian, Taman Nasional 
Sebangau menjadi tumpuan hidup bagi segala makhluk hidup dan 
umat manusia. 

MASA LALU YANG TELAH MERONGRONG KESTABILAN ekosistem 
gambut mendasari kedua kawasan konservasi untuk menyelamatkan 
warisan alam yang tersisa. Dua kawasan konservasi dari dua benua 
bersenyawa menyelamatkan ekosistem gambut beserta isinya. 
Persahabatan Taman Nasional Sebangau dan Great Dismal Swamp 
National Wildlife Refuge menegaskan jasa ekosistem gambut melampui 
batas-batas negara. Seiring perkembangan global yang menuntut aksi 
penyelamatan Bumi, dua kawasan yang bersahabat ini menunjukkan 
sinergi: melindungi, memulihkan, sembari memanfaatkan jasa 
ekosistem gambut. 

Itulah kisah utama persahabatan dua kawasan konservasi lintas-
benua bagi kehidupan di Bumi. ***

Masyarakat 
umumnya 
bekerja sebagai 
nelayan yang 
menggantungkan 
hidup pada 
kekayaan ikan 
di ekosistem 
gambut 
Sebangau.

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Upaya konservasi Sebangau saat ini untuk menjamin kehidupan anak 
cucu di masa depan. Segenap aksi konservasi saat ini akan membekali 
kehidupan anak-anak dalam menjaga Sebangau kelak. 

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Manusia telah menghuni kawasan ini jauh sebelum terbentuk 
rawa Great Dismal Swamp. Kini, kawasan ini mengemban fungsi 
perlindungan hidrologi dan satwa liar. 

BERBAGI
GREAT DISMAL SWAMP

KEMITRAAN BILATERAL MEMBUKA RUANG UNTUK 

SALING BERBAGI PENGALAMAN. SEBANGAU 

SARAT NILAI SOSIAL, GREAT DISMAL SWAMP SARAT 

TEKNOLOGI. KEDUANYA SALING MEMBERI DAN 

MENERIMA DARI PERSPEKTIF YANG BERBEDA.

PENGETAHUAN
SEBANGAU

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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KABUT MENGGELAYUT TIPIS. SINAR MATAHARI PAGI 

MENEROBOS LEBATNYA HUTAN PINUS DI GREAT 

DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE. 

HAWA DINGIN BERAROMA PINUS SEGAR. 

KENDATI DINGIN, HAWA MUSIM SEMI APRIL 2016 

ITU TIDAK TERLALU MENCUBIT TULANG. PAGI ITU, 

HAWA RAWA CUKUP RAMAH.

Salah satu sudut yang mengantarkan pejalan menyusuri kawasan 
hutan Great Dismal Swamp. Pengelola kawasan lindung ini rutin 
menggelar aktivitas tahunan untuk menjangkau kesadaran publik.

K

Kolega di Great Dismal Swamp memang menyarankan lawatan 
magang sebaiknya pada musim semi. Serangga, agas, dan nyamuk 
juga tak terlalu ganas mengganggu. Permukaan air dan hutan juga 
sedang beralih dari musim dingin ke musim panas. Saat musim semi. 
kehidupan rawa gambut di pesisir timur Virginia  ini sedang semarak.

Tanah di Great Dismal Swamp persis seperti di Taman Nasional 
Sebangau: empuk bagaikan kasur. Airnya pun semerah-hitam 
Sebangau. Tak heran, menjelajahi Dismal Swamp seperti kembali ke 
rumah kedua. Yang berbeda, komunitas pohonnya berbeda dan lebih 
seragam. 

Rawa suaka margasatwa ini merupakan hamparan lahan gambut 
dengan hutan luas di daerah beriklim sedang. Kawasan ini membentang 
di perbatasan Virginia bagian tenggara dan North Carolina bagian 
timur laut. Bagian selatan kawasan seluas 45.000 hektare ini berada di 
North Carolina—seluas 5.800 hektare—yang dikelola North Carolina 
State Park Service. Dengan kawasan seluas itu, Great Dismal Swamp 
menjadi salah satu lahan basah terluas di pantai timur Amerika Serikat. 

Hanya saja, Dismal Swamp adalah lahan basah yang luka. Campur 
tangan manusia menyebabkan keseimbangan hidrologi kawasan ini 
berubah drastis. Sejak abad ke-17, rawa muram ini telah tersentuh 
peradaban manusia: pemanenan kayu dan pembangunan jalan. 

FOTO: EFAN EKANANDA
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Great Dismal Swamp diselimuti berbagai komunitas vegetasi yang 
tumbuh di pesisir timur Virginia. Pertumbuhan setiap tegakan hutan 
berkaitan erat dengan restorasi hidrologi.

FOTO: EFAN EKANANDA
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Pemanenan kayu Atlantic white cedar (Chamaecyparis thyoides) untuk 
memasok pembangunan rumah. Lantaran didominasi bentang alam 
lahan basah, diperlukan infrastruktur transportasi kayu tebangan. 
Untuk itu, dibangun kanal untuk pembuatan jalan. Jaringan kanal 
untuk mengeringkan rawa, sedangkan transportasi kayu tebangan 
melalui jalan. Jalan padat ini berasal dari urukan tanah galian kanal. 
(Di seluruh dunia, perusahaan hutan yang beroperasi di lahan basah 
pasti membangun parit dan kanal untuk transportasi kayu.)

Ada 63 kanal yang melintasi kawasan lindung Great Dismal Swamp. 
Jaringan kanal-kanal itu membentuk petak-petak teratur dan simetris. 
Pada masa awal, kanal-kanal dibangun oleh tenaga budak. Pada 
perkembangannya, kanal-kanal dibangun dengan alat berat untuk 
pembangunan jalan sehingga ukuran kanal cukup besar dan rapi. 

Situasi itu mirip sekaligus berbeda dengan Taman Nasional Sebangau. 
Sejauh ini, Balai Taman Nasional mengidentifikasi ada sekitar 154 kanal 
lebih yang membelah kubah gambut Sebangau. Pembangunan ratusan 
kanal ini mengandalkan tenaga manusia sehingga ukurannya sempit dan 
tidak rapi. Saat masih berstatus hutan produksi, perusahaan kehutanan 
menggali kanal-kanal berbentuk simetris dan teratur. 

Sayangnya, setelah masa konsesi perusahaan selesai, para pembalak 
ilegal membangun kanal-kanal secara berantakan. Itu sebabnya, bila 
dilihat secara aerial, jaringan ratusan kanal itu membentuk pola tak 
beraturan. Jadi, kanal-kanal di Sebangau melulu untuk transportasi 
kayu tebangan di era pengusahaan hutan dan pembalakan liar. 

Jaringan kanal-kanal berdampak buruk dalam jangka panjang: 
mengganggu keseimbangan hidrologi ekosistem gambut. Di Great 
Dismal Swamp, kanal yang seluruhnya sepanjang 200 mil itu membuat 
air tanah mengalir keluar dengan cepat. Kiasannya, kanal-kanal 
itu menguras air tanah di ekosistem gambut. Watak tanah gambut 
memang mudah menyerap sekaligus mudah melepas air. Akibatnya, 
tanah gambut Dismal Swamp pun tak lagi mampu menyimpan air 
dalam jangka panjang. Perlahan tapi pasti, kekeringan mengintai 
kawasan rawa ini. 

Lalu, terjadilah rangkaian petaka hidrologi. Air tanah yang terkuras 
mengakibatkan gambut Great Dismal Swamp mengering. Efek 
dominonya runyam: rawan kebakaran hutan, banjir makin meluap, 
permukaan tanah turun, komunitas vegetasi berubah, mutu air rendah, 
hingga menghamburkan karbondioksida ke atsmosfer. Itu pula yang 
mendera Taman Nasional Sebangau.

Sejak menjadi kawasan lindung, Great Dismal Swamp mengemban 
dua tujuan konservasi hidrologi: merestorasi kondisi hidrologi gambut 
untuk kelestarian ekologi lahan basah serta menjaga struktur bangunan 
sekat kanal untuk mencegah banjir dan kebakaran. Salah satu upayanya, 
pengelola membangun dam atau sekat kanal sebagai pengendali 
air. Dam-dam ditempatkan di lokasi strategis untuk memperlambat 
hilangnya air dari ekosistem gambut. Kegiatan pengelolaan hidrologi 
meliputi pemantauan tinggi air, pemantauan dan pemeliharaan struktur 
sarana pengendali air. 

Keteduhan hutan 
menaungi kantor 
pusat pengelola 
Great Dismal 
Swamp. Kantor 
yang bersahaja 
ini menjadi pusat 
pengelolaan 
kawasan suaka 
bagi hidupan liar 
ini. 

FOTO: EFAN EKANANDA



BERBAGI PENGETAHUAN   45       44   SINERGI KONSERVASI DUA NEGERI

Great Dismal Swamp (atas) memiliki kemiripan ekosistem dengan 
Taman Nasional Sebangau (bawah). Kedua kawasan lindung ini 
juga pernah mengalami masa-masa penebangan di masa lalu. 
Kini, keduanya berperan penting dalam penyelamatan Bumi dari 
perubahan iklim.

FOTO: EFAN EKANANDA (ATAS), ISMIN IKHWANUR  (BAWAH)
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FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE

Ketua tim AmeriCorp, Adysson (tengah) memadamkan kebakaran 
hutan Great Dismal Swamp. AmeriCorp berisi muda-mudi relawan 
pemadam yang umumnya dipimpin perempuan, seperti Adysson.   
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FOTO: ISMIN IKHWANUR

Tantangan mengelola lahan gambut yang pernah dieksploitasi adalah 
kebakaran hutan. Kedua kawasan lindung siap berjibaku saat api 
melahap lahan gambut. Pada 2020, Sebangau nihil kebakaran hutan. 
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Great Dismal Swamp membangun sekat kanal untuk memulihkan 
keadaan hidrologi. Sekat kanal untuk menahan air agar lahan gambut 
kembali basah sehingga bisa mengurangi risiko kebakaran hutan.

FOTO: EFAN EKANANDA
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Mirip Great Dismal Swamp, Balai Taman Nasional Sebangau juga 
berupaya merestorasi ekosistem gambut dengan sekat kanal. Sekat-
sekat kanal di Great Dismal Swamp maupun Sebangau sebenarnya 
untuk menahan laju hilangnya air tanah di lahan gambut. 

Demi merawat keseimbangan hidrologi, sebisa mungkin air 
mengendap lebih lama di lahan gambut. Harapannya, lahan gambut 
kembali basah sehingga menumbuhkan hutan untuk menopang 
kehidupan flora, fauna, dan manusia. Teorinya sesederhana itu. Tapi, 
kenyataan di lapangan sungguh rumit. Pemulihan ekosistem gambut 
memerlukan waktu yang panjang, pengetahuan hidrologi yang cukup, 
dan biaya tak sedikit. Membantu ekosistem gambut memulihkan diri 
perlu kesabaran, tenaga, dan pikiran.

Pertama-tama, dalam mengelola air di kawasan lahan basah, harus 
memahami neraca air atau water budget. Neraca air merupakan cara 

untuk mengetahui keseimbangan antara ‘pemasukan’ dan ‘pengeluaran’ 
air. Dalam kata lain, dengan memahami neraca air, pengelola kawasan 
dapat melihat perubahan kandungan air yang tersimpan di suatu 
daerah. Mengetahui neraca air berarti juga memahami laju air yang 
masuk dan yang ke luar dari suatu kawasan. 

Pasokan air yang masuk ke suatu daerah bisa berasal dari air hujan, 
aliran permukaan air dan aliran air tanah. Sebaliknya, air yang keluar 
bisa karena menguap, transpirasi—menguap melalui tumbuhan, aliran 
permukaan air yang keluar, dan aliran air tanah yang keluar. 

Dengan begitu, pemahaman tentang neraca air menjadi fondasi 
bagi perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. 
Selain itu, neraca air juga memberikan informasi tentang terjadinya 
perubahan siklus hidrologi baik karena alam maupun buatan dari 
tindakan manusia. 

Jadi, prinsip pengelolaan lahan basah adalah menjaga keseimbangan 
neraca air: air masuk seimbang dengan yang keluar. Praktisnya, persis 
seperti mengelola tandon air di rumah. Tandon dijaga tetap berisi 
air agar penghuni rumah bisa memanfaatkan air sepanjang waktu. 
Berbekal data neraca air inilah Great Dismal Swamp dan Taman 
Nasional Sebangau mengelola kawasannya. 

Di Great Dismal Swamp, air yang masuk berasal dari dua sumber: 
air hujan dan air permukaan (sungai) yang mengalir dari barat ke timur 
kawasan. Untuk menjaga keseimbangan air yang tepat bagi vegetasi 
Atlantik white cedar, pengelola mengendalikan jumlah air yang masuk 
dan ke luar kawasan. Dan untuk itu, terlebih dulu ada pemetaan 
dan penilaian hidrologi untuk memahami ekosistem lahan basah. 
Tujuannya, agar upaya restorasi kawasan—yang telah terganggu—
efektif dan efisien dari sisi beban kerja, dana, dan waktu. 

Upaya restorasi ekosistem untuk memulihkan fungsi hidrologi lahan 
gambut. Adanya kanal-kanal buatan manusia telah mengganggu neraca 
air di Dismal Swamp dan Sebangau. Di seluruh dunia, pembangunan 
kanal memang terbukti berdampak buruk bagi keseimbangan hidrologi 
lahan gambut. 

Untuk memulihkan 
ekosistem 
gambut, Taman 
Nasional 
Sebangau 
membangun 
sekat-sekat kanal. 
Upaya ini telah 
dilakukan sejak 
Sebangau menjadi 
taman nasional.

FOTO: BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU
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Sebagai upaya pemulihan, pengelola Great Dismal Swamp membangun 
dam atau sekat kanal untuk mengendalikan air. Sekat kanal bisa dibilang 
sebentuk manipulasi lingkungan untuk mengembalikan keseimbangan 
hidrologi. Selanjutnya, untuk mengetahui dampak memanipulasi 
lingkungan itu, perlu sumur pemantauan tinggi muka air tanah. Dari 
sumur pantau ini, pengelola mengamati dinamika hidrologi secara 
berkala. Salah satu tujuannya: mengetahui air yang mengendap di bawah 
permukaan tanah. 

Untuk mengerti apa dan bagaimana air di bawah tanah, ada baiknya 
menengok sekelumit dasar teorinya. Air di bawah permukaan tanah 
tersimpan di lajur tak-jenuh dan lajur jenuh. Lajur tak-jenuh adalah 
rongga di antara partikel-partikel tanah yang berisi air dan udara. 
Sementara lajur jenuh adalah seluruh rongga di dalam tanah yang 
berisi air. Air di lajur jenuh inilah yang disebut air tanah. Air tanah 
bergerak melalui jalur jenuh, yang mengalir dari tempat tinggi ke 
rendah. Karena mengalir, kandungan air di bawah permukaan tanah 
pun fluktuatif. 

Untuk mengetahui fluktuasi air tanah itulah perlu sumur pantau. 
Dari sumur pantau, pengelola mendapatkan data perubahan tinggi air 
tanah yang berada di atas permukaan laut. Hasilnya: grafik dan peta 
air tanah. 

Saat lawatan studi di Great Dismal Swamp pada 2016, ada  
kesempatan membantu memasang beberapa sumur pantau di sejumlah 
lokasi. Sumur pantau ini merupakan bagian dari penelitian Virginia 
Tech, salah satu mitra Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge. 

Pemasangan sumur pemantau air tanah secara manual memakai alat 
sensor water level logger (pengukur tinggi air tanah) yang dimasukkan ke 
sumur. Pemantauan hidrologi memang dapat memakai berbagai macam 
cara, baik manual maupun otomatis. Pengambilan data secara otomatis 
memakai sensor sehingga cepat dan data terkumpul sangat kerap. Hanya 
saja, peralatan itu sangat mahal dan mudah rusak. Pengelola Great 
Dismal Swamp memiliki data loggers yaitu campbell scientific (cr 200 
series) dan sutron satlink. Data ini dapat diunduh dengan portable archer 
maupun perangkat komputer di kantor. Sebaliknya, pengambilan data 
secara manual perlu waktu lama, dan data terkumpul tidak setiap waktu. 
Namun, cara manual lebih murah dan tidak mudah rusak.

Selama studi di sana, kami belajar mengambil data secara otomatis 
dan manual. Kedua data lalu dikumpulkan menjadi satu, dan dianalisis 
seksama. Memiliki dua alat pantau, otomatis dan manual, sangat 
menguntungkan: kedua data dapat dibandingkan, terutama bila terjadi 
error di antara kedua data. Ringkasnya, petugas pemantau dapat 
menganalisis dan menbandingkan kedua data tadi. 

Ahli hidrologi Fred 
Wurster (atas) 
bersama Noviyanti 
Nugraheni (kanan) 
memasukkan 
papan penutup 
di sekat kanal. 
Penambahan sekat 
kanal ini untuk 
meningkatkan 
tinggi muka air 
tanah.

FOTO: KAREN BALENTINE (SEMUA)
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Kendati berbeda konstruksi dan material, pembangunan sekat kanal di 
Sebangau dan Great Dismal Swamp bertujuan untuk menahan air agar 
tak segera lepas. Air yang tertahan akan mengendap, membasahi 
tanah gambut, dan menumbuhkan vegetasi hutan.

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE FOTO: BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU
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Di kawasan Great Dismal Swamp terdapat 49 alat pantau manual, 
dan 52 marka air. Sementara itu, di Taman Nasional Sebangau sekitar 
800 alat pantau manual dan satu alat pantau otomatis. Alat pantau 
manual sebanyak itu mengharuskan pemantau datang ke setiap sumur 
pantau. Selain anggaran yang terbatas, ide memakai alat manual itu 
adalah untuk menyerap tenaga pemantau dari masyarakat. Artinya, 
pemantauan hidrologi di Sebangau lebih bernuansa sosial: membuka 
lapangan kerja bagi masyarakat.

Yang tak kalah penting: akurasi dan konsistensi data. Tim hidrologi 
Great Dismal Swamp menetapkan titik acuan sesuai standar United 
States Geological Survey (USGS)—semacam Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia. Tim hidrologi memakai pengukur diferensial buat 
menentukan perbedaan vertikal antara titik elevasi yang tidak diketahui 
dan titik elevasi yang diketahui. Tim hidrologi akan mengkalibrasi titik 
acuan elevasi setiap tahun. 

Setelah memasang sumur pantau air tanah, tim menentukan titik 
acuan elevasi dengan paku di batang pohon atau pipa yang tertancap di 
tanah. Titik acuan ini berstandar nasional, yang harus dipasang stabil, 
permanen, dan tidak goyah. Titik acuan berstandar nasional untuk 
memastikan konsistensi data agar bisa dibandingkan dengan data dari 
kawasan lain.

Untuk menetapkan titik acuan, tim hidrologi memakai alat optik 
pengukur elevasi dan meteran batang. Tim menentukan minimal 
tiga titik acuan yang membentuk titik ikat poligon—agar mudah 
ditemukan di lapangan. Kemudian, tim memasang tanda referensi dan 
menentukan elevasi tempat. 

Tanda referensi yang stabil dan tetap kelak memudahkan 
pemeliharaan sumur pantau bila terjadi kerusakan—entah karena cuaca 
buruk maupun gangguan binatang. Tim memakai level optik untuk 
membandingkan elevasi sumur pantau dengan elevasi referensi. Jika 

rusak, tinggi lokasi sumur bisa diperbaiki dengan membandingkan 
pengukuran elevasi sebelum dan sesudah kerusakan. 

Survei elevasi untuk membantu pemasangan struktur sumur 
pantau. Ini penting supaya relasi antara satu sumur pantau dengan 
sumur pantau yang lain dapat diketahui: apakah lebih tinggi atau 
rendah. 

Dengan mengetahui elevasi setiap sumur pantau, pengelola dapat 
memahami naik-turunnya permukaan air tanah secara merata setelah 
ada sekat kanal. Seperti diketahui, tinggi permukaan air tanah dekat 
dengan kanal akan menurun drastis. Dengan memasang sekat, 
pengelola dapat membuktikan seberapa kenaikan air tanah: apakah 
grafiknya menurun curam atau naik.

Bersama ahli hidrologi Fred Wuster, kami survei elevasi di area 
Jerico Ditch untuk mengetahui ketinggian struktur baru sekat kanal 
yang sedang dipasang pekerja teknik. 

Siang itu, di bawah tegakan oak, Fred memeriksa struktur bangunan 
dam. Dia menjelaskan, Great Dismal Swamp ditumbuhi lima komunitas 
vegetasi: pinus (pine), Atlantic white cedar, maple-blackgum, tupelo-bald 
cypress, dan sweetgum-oak. Saat ini, hutan Dismal Swamp seluas sekitar 
112.000 hektare, dengan dominasi vegetasi maple-blackgum. Dominasi 
tegakan hutan ini berhubungan dan dipengaruhi tinggi permukaan 
air.  Padahal, tujuan pengelolaan rawa gambut Dismal Swamp untuk 
melindungi dan memulihkan tegakan Atlantic white cedar. Pohon 
langka ini akan tumbuh dengan baik bila permukaan air tanahnya tinggi. 
Karena itu, pengelola melakukan pembasahan kembali (rewetting) 
dengan membangun sekat-sekat kanal untuk menaikkan muka air. 

Tapi, pengelola juga punya prioritas lain: pemulihan populasi 
dengan reintroduksi pelatuk red cockaded yang habitatnya hutan 
pinus. Pohon ini  menyukai tanah yang lebih kering sehingga pengelola 
mesti memanipulasi tinggi air di tegakan pinus. 

GREAT DISMAL SWAMP MENGEMBAN 

DUA TUJUAN KONSERVASI: RESTORASI 

HIDROLOGI GAMBUT DAN MENJAGA 

STRUKTUR SEKAT KANAL UNTUK MENCEGAH 

BANJIR DAN KEBAKARAN. 
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Pengelola secara rutin melakukan pengukuran perubahan tinggi tanah 
gambut di Great Dismal Swamp. Pengamatan ini akan menghasilkan 
rangkaian data yang menjadi dasar pijakan bagi pengelolaan kawasan.

Itulah pelajaran penting dalam pengelolaan air di ekosistem Dismal 
Swamp. Di satu sisi, untuk menumbuhkan Atlantic white cedar, pengelola 
harus menaikkan air tanah—lahan lebih basah; di sisi lain, untuk 
memulihkan populasi burung pelatuk, pengelola justru mengurangi air 
tanah—lahan lebih kering—untuk menumbuhkan hutan pinus.

Dalam pengelolaan kawasan, Fred menjelaskan, setiap pihak 
mempunyai prioritas masing-masing. Pakar hidrologi, kata dia, ingin 
ekosistem rawa yang sehat; sementara rimbawan ingin tegakan pohon 
tumbuh dengan baik. Jadi, ada semacam benturan prioritas. Misalnya 
saja: Adanya sekat kanal bertujuan untuk menaikkan air tanah. Tujuan 
baik ini kadang malah berdampak negatif bagi tegakan pohon yang 
sudah ada. Genangan air bisa saja justru merobohkan tegakan pohon 
lantaran akarnya terlalu rapuh. 

Pendek  kata, harus ada solusi bersama: berdiskusi dan berkomunikasi 
mencari titik temu untuk setiap prioritas. Berkomunikasi berarti ada 
ruang kompromi. Di titik ini, data yang memadai menjadi bekal dalam 
menemukan keseimbangan prioritas pengelolaan, yang bermuara pada 
terciptanya keseimbangan ekologi kawasan. 

Ada satu pembelajaran menarik selama lawatan studi. Suatu waktu, 
pemerintah pusat di Washington DC meminta untuk menekan risiko 
bahaya penyakit malaria. Upayanya: mengurangi populasi nyamuk di 
rawa-rawa, yang berarti juga mengurangi genangan air di rawa-rawa. 
Tentu saja, para ahli hidrologi protes: jika rawa dikeringkan, lantas 
bagaimana dengan fungsi ekosistemnya? Rawa tentu saja khas dengan 
genangan air dengan berbagai serangga yang hidup di dalamnya. 
Bentang alam berair, hutan, dengan segenap serangga itulah yang 
menjaga fungsi ekologis rawa-rawa tetap berjalan.

Atau, saat sore hari selepas jam kerja, kami mengunjungi blok yang 
berbatasan dengan terusan yang mengalirkan air yang bersumber 
dari Dismal Swamp. Sang penjaga terusan bersungut-sungut saat Fred 
meminta untuk membendung air. Fred memang ingin menunjukkan 
keunikan terusan kepada wisatawan kapal pesiar pribadi—sebelum 
menuju samudra lepas. Karena itu, untuk beberapa saat kanal mesti 
dibendung untuk menaikkan air. Air yang naik akan menjadi jalan 
pintas bagi kapal pesiar itu. 

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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Namun, itu merepotkan penjaga kanal. Dengan membendung air, 
para penjaga akan kepayahan air, mengingat sumber air dari sungai 
dan rawa tetap tertahan di Dismal Swamp. 

Kisah ini menunjukkan, sekali lagi, betapa penting untuk mewadahi 
semua kepentingan, baik biotik, abiotik, maupun manusia. 

Satu yang perlu diterapkan di Sebangau adalah penentuan titik 
acuan elevasi yang stabil dan tetap. Saat memasang instalasi sumur 
pantau air tanah, tim Taman Nasional Sebangau hanya mengukur titik 
acuan relatif terhadap permukaan tanah—bukan terhadap permukaan 
laut. Alhasil, data periodik yang dihasilkan tidak dapat menggambarkan 
grafik air tanah di suatu tempat dengan tempat lain. 

Selama ini, Taman Nasional Sebangau memakai data elevasi 
relatif terhadap ketinggian permukaan tanah, bukan berpatokan pada 
permukaan laut. Dengan demikian, bila permukaan tanah tidak rata, 
tentu sulit menentukan ketinggian titik di satu tempat. Artinya, tidak 
ada standar untuk memastikan apakah satu titik lebih tinggi atau lebih 
rendah—bila hanya dengan pengamatan mata. Tinggi tempat di mana 
pun memang memakai permukaan laut sebagai titik nol meter elevasi. 

Elevasi yang standar berguna dalam pengelolaan hidrologi. Misalnya 
saja, semakin mendekati kanal, permukaan air tanah akan turun secara 
drastis dibandingkan dengan area yang jauh dari kanal. Hal itu dapat 
terbaca di hidrograf, atau profil permukaan melintang air tanah, dari 
hasil pengamatan di sumur pantau. 

Lantaran tidak berpatokan titik nol dari permukaan laut, di 
Sebangau sulit melihat grafik ini secara menyeluruh. Alhasil, data 
dari satu sumur pantau dengan sumur pantau yang lain tidak saling 
berkaitan. Pengamatan hanya menghasilkan satu grafik untuk satu titik 
saja sehingga tidak bisa diperbandingkan satu sama lain.

Untuk menaikkan tinggi permukaan air tanah tersebut, salah satu 
upayanya adalah membangun sekat kanal. Sekat-sekat kanal ini akan 
menahan laju air agar membasahi kembali tanah gambut. Dengan 
kata lain, sekat kanal untuk menaikkan kembali permukaan air tanah 
di dekat kanal. Untuk melihat hasil restorasi ini, pengelola mengamati 
tinggi permukaan air tanah yang tergambar dalam hidrograf. 

FOTO: FRED WURSTER

Bersama staf Great Dismal Swamp, staf Sebangau melakukan 
pemantauan di lapangan. Aktivitas ini untuk mengetahui kualitas air 
tanah. 
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Salah satu tujuan pemantauan untuk memeroleh informasi tentang air 
tanah dan penurunan tanah. Data-data ini sebagai dasar pemulihan 
hutan di lahan gambut. 
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Secara teoritis, aliran arus air didefinisikan sebagai laju volumetrik 
aliran air/volume per satuan waktu kanal terbuka. Bersama teknisi 
hidrologi Karen Balentine, kami mengukur total air yang keluar dari 
kanal dengan metode midsection, memakai perangkat otomatis flow 
tracker.

Tim hidrologi Great Dismal Swamp memang memakai metode 
midsection. Metode ini mengasumsikan bahwa kecepatan rata-rata 
air yang mengalir di setiap bagian vertikal kanal ditentukan dengan 
mengukur kecepatan di satu atau lebih titik yang dipilih secara vertikal.

Daerah penampang melintang untuk segmen kanal yang diukur 
meluas secara lateral, dari setengah jarak vertikal sebelumnya sampai 
setengah jarak ke vertikal berikutnya, dan vertikal dari permukaan 
hingga kedalaman air. 

Dari sisi pengelolaan hidrologi, pengukuran air yang keluar dari 
kanal untuk mengetahui keseimbangan air di rawa-rawa. Pendek kata, 
mengetahui volume air yang masuk seimbang dengan air yang keluar. 

Dalam konteks pengelolaan taman nasional, sumber air masuk ke 
dalam kawasan Sebangau hanya dari hujan. Karena Sebangau merupakan 
kubah gambut, penting untuk mengendalikan keseimbangan air demi 
menjaga kubah gambut. Ini berbeda dengan Dismal Swamp, yang 
pasokan airnya berasal dari sungai dan hujan. 

Dismal Swamp memilki sekitar 43 struktur sekat kanal pengendali 
yang mengatur keluar-masuknya air. Bila ingin mengeringkan rawa 
misalnya, sekat dibuka agar air ke luar dari rawa. Sebaliknya, bila ingin 
membasahi rawa, sekat ditutup. Dari seluruh struktur kanal tersebut, 
hanya 39 yang diperbaiki, diganti, atau dipasang sejak 1970. Gagasan 
pertama pengendalian air adalah menjaga air tetap mengalir ke luar 
agar genangan di rawa-rawa tidak meluap. 

Pengelola Dismal Swamp memiliki target tinggi air permukaan dan 
air tanah di setiap konstruksi dam, yang bisa ditambah dan dikurangi 

dengan papan kendali air. Sekatnya berupa satu panel beton yang bisa 
dipasang atau dilepas dari struktur utama kanal. Pada saat tinggi air 
permukaan atau air tanah melebihi target, papan sekat dapat dibuka. 
Atau sebaliknya, papan sekat ditutup bila tinggi air permukaan atau air 
tanah di bawah target. Manajemen level air ini terkait dengan tujuan 
pengelolaan Great Dismal Swamp, yaitu memanipulasi air untuk 
mencapai keseimbangan ekosistem gambut.

Ibaratnya, sekat kanal seperti jemari tangan yang bisa ditangkupkan 
dan dibuka. Jika membuka jemari tangan, air akan banyak keluar. Pun, 
sebaliknya.

Teknisi Karen 
Balentine 

mengunduh 
data dari piranti 

pemantauan 
otomatis. 

FOTO: NOVIYANTI NUGRAHENI
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MENGUKUR PERUBAHAN TINGGI TANAH GAMBUT
Penurunan atau perubahan elevasi lahan gambut erat kaitannya 

dengan kandungan air tanah. Penurunan tanah gambut biasanya 
disebabkan adanya kanal, oksidasi mikrobakteri yang merombak 
bahan organik gambut, dan kebakaran hutan. Dari berbagai penyebab 
itu, dampak kebakaran hutan adalah yang terparah. Kebakaran hutan 
mengakibatkan amblesnya tanah gambut begitu cepat, dan sangat besar 
melepas karbondioksida ke atsmosfer. 

Sementara itu, jaringan kanal mengakibatkan air tanah mengalir 
lepas dari lahan gambut. Air tanah yang hilang membuat gambut 
mengempis sehingga permukaan tanahnya ambles. (Fenomena yang 
sama terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyedotan air tanah—
di tanah mineral—yang berlebihan mengakibatkan permukaan tanah 
Jakarta turun.) 

Untuk mengetahui laju kembang-susut gambut, pengelola Great 
Dismal Swamp bersama USGS memasang alat surface elevation table 
(SET atau RSET). Alat ini untuk mengukur penurunan dan perubahan 
elevasi di permukaan tanah gambut. 

Kami belajar mengukur amblesnya tanah gambut bersama teknisi 
hidrologi Karen Balentine dan ahli ekologi USGS Nicole Cormier. Di 
kawasan ini, ada 9 plot untuk mengukur perubahan elevasi. Plot-plot 
itu mewakili setiap tipe hutan di Great Dismal Swamp, yaitu hutan 
Atlantic white cedar, hutan pine pocosin, dan hutan maple/blackgum. 
Riset yang telah dilakukan sejak 2015 ini, pengambilan datanya pada 
saat musim kemarau dan hujan. Saat kondisi air maksimal dan minimal. 

Dengan piranti surface elevation table, tim hidrologi dapat melihat 
dampak pengelolaan dan manipulasi air tanah terhadap pertumbuhan 
hutan. Pengelolaan dan manipulasi air tanah tersebut memang untuk 
menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tegakan 
Atlantic white cedar. Dengan melihat berbagai faktor yang memengaruhi 
pertumbuhan—seperti kelembapan tanah dan tinggi air tanah—di plot 
hutan Atlantic white cedar, tim akan menerapkannya di plot tipe hutan 
yang lain. Jadi, manipulasi air tanah—dengan pengelolaan hidrologi—
merupakan upaya pemulihan hutan.

Ini pembelajaran penting bagi Taman Nasional Sebangau. 
Mengetahui amblesnya tanah gambut akibat jaringan kanal penting 
dapat gambaran kesehatan ekosistem gambut. Normalnya, tanah 

gambut memang bersifat kembang-susut karena fluktuasi kandungan 
air. Tapi, tanah gambut yang ambles—permukaan tanahnya turun 
permanen—menandakan ada yang tidak beres.

Pengetahuan ini membantu Balai Taman Nasional Sebangau dalam 
menentukan keputusan pengelolaan di lapangan. Sebagai contoh, 
area gambut yang terbakar setiap tahun dapat dikelola sebagai zona 
rehabilitasi. Di zona ini, Balai Taman Nasional melakukan pemulihan 
hutan. Di tingkat lapangan, keputusan itu memerlukan pengetahuan 
yang memadai untuk menentukan langkah-langkah pemulihan. 

Informasi tentang air tanah dan penurunan tanah untuk 
menjawab pertanyaan, misalnya saja, apakah upaya rehabilitasi perlu 
didahului dengan pemulihan hidrologi air tanah (rewetting) untuk 
pertumbuhan pohon yang ditanam? Atau, apakah upaya rehabilitasi 
cukup mengandalkan suksesi alami, yaitu membiarkan pepohonan 
tumbuh secara alami. Di masa mendatang, riset untuk memperoleh 
pengetahuan hidrologi dan kesehatan gambut amat berharga bagi 
pemulihan ekositem gambut Sebangau. 

Pengukuran 
penurunan tanah 

untuk mengetahui 
kesehatan 
ekosistem 

gambut. 
Pengukuran ini 

dilakukan bersama 
ahli ekologi USGS 

Nicole Cormier 
(sebelah kiri).

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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MEMANTAU POPULASI PELATUK
Burung pelatuk red cockaded dilindungi Undang-Undang Spesies 
Langka 1973. Burung ini dilindungi lantaran populasinya tinggal 
3 persen dibandingkan dengan populasi pada masa Amerika pra-
kolonial. Burung ini juga istimewa karena mendiami hutan pinus yang 
tinggal 1 persen dari ekosistem Dismal Swamp. 

Untuk memulihkan populasinya, pengelola Dismal Swamp 
merehabilitasi habitat si burung di blok hutan pinus. Burung bernama 
ilmiah Picoides borealis ini membuat lubang sarang dan berkembang 
biak dalam kelompok sosial. Hanya ada satu pasang bibit per kelompok 
sosial. Pengelola Great Dismal Swamp berusaha mereintroduksi spesies 
ini dengan memasang beberapa sarang buatan. Setiap pekan, ahli 
biologi bersama relawan memantau perkembangan sarang buatan itu.

Pada 2015, pengelola berupaya membentuk delapan kelompok 
pengembangbiakan, disusul lima kelompok pada 2016. Sebelum 
pemulihan populasi dengan pengembangbiakan, pengelola Great 

Dismal Swamp terlebih dahulu melakukan restorasi habitat selama 
lima tahun. Area habitat yang berada di blok Pocosin ini dipulihkan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup si burung, terutama untuk pohon 
bersarang dan sumber makanan.  

Dan, pemulihan habitat burung pelatuk red cockaded sangat 
tergantung pada pengelolaan hidrologi. Blok itu rupanya harus sedikit 
kering untuk menumbuhkan tegakan pinus. Karena itu, pengelola 
Great Dismal Swamp melakukan pengelolaan dan manipulasi hidrologi 
di habitat sang burung.

Selama masa lawatan studi, dari foto 7 Mei 2017 yang diambil 
ahli biologi Bryan Watts, terekam ada burung pelatuk reintroduksi 
yang bertelur untuk pertama kali. Ahli biologi Jane mengajak kami 
mengamati burung pelatuk dengan kamera khusus dan teleskop. Dua 
perangkat ini memungkinkan pengamat burung meneliti produktivitas 
sarang. Hasil pemantauan sarang: tidak ada telur. Namun, ada serpihan 
yang menunjukkan burung pelatuk pernah mendiaminya. Beberapa 
lubang sarang tingginya mencapai 18 meter (60 kaki). Umumnya, 
tinggi lubang sarang pelatuk red-cockaded di Great Dismal Swamp 
antara 7 sampai 11 meter (25-35 kaki).

Pada 20 Mei 2017, Bryan, Jane, Karen dan kami memasang cincin 
penanda di kaki anakan burung pelatuk red-cockaded di kelompok 
S3-3 pada pohon sarang Nomor 102. Untuk menuju lubang sarang, 
Bryan menggunakan tangga khusus pemanjat pohon. Ternyata, hanya 
ada dua piyik yang berhasil menetas dari tiga telur. Bryan membawa 
turun anakan tersebut, lalu menimbang berat tubuhnya, dan memasang 
cincin penanda di kaki. Cincin itu berwarna kuning, biru, dan merah 
muda yang dipasang di kaki kiri, dan dua berwarna merah muda dan 
perak di kaki kanan.

Ahli biologi 
di Great 
Dismal Swamp 
memantau 
burung pelatuk 
red cockaded 
untuk memastikan 
populasinya terus 
bertambah.  

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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Pemantauan populasi untuk melihat keberhasilan upaya reintroduksi 
burung pelatuk nan langka ini. Pemulihan habitat si burung sangat 
tergantung pada pengelolaan hidrologi. 

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGEFOTO: HARDIAN AGUSTIN 
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Medio musim semi 2016, saya berkesempatan menempuh 
lawatan magang ke Great Dismal Swamp National Wildlife 
Refuge. Kawasan perlindungan gambut ini membentang di 
pantai timur, Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat. 

Ini kali kedua saya menyambangi kawasan Great Dismal 
Swamp. Hanya saja, kunjungan kedua ini adalah pengalaman 
pertama saya bekerja bersama para profesional di negeri 
Paman Sam. Mereka adalah ahli hidrologi, ahli biologi, spesialis 
interpretasi lingkungan, polisi kehutanan, manajer, dan mitra 
Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge. Tentu saja, ada 
rasa bangga dan senang. Namun, selain menjadi wakil taman 
nasional Indonesia, saya tentu mesti menunjukkan etos kerja dan 
tindak-tanduk yang baik sebagai cermin bangsa Indonesia. 

Pengalaman dua kali berkunjung tak menjadikan saya lancar 
dalam urusan birokrasi perjalanan ke Amerika Serikat. Saya tetap 
melewati kerumitan seperti banyak dikisahkan para pejalan 
tentang birokrasi ke Amerika. 

Dalam penggalan perjalanan ke Amerika Serikat, setelah 
mendarat di Bandara Internasional Chicago, saya tertinggal 
pesawat menuju destinasi terakhir di Norfolk, Virginia. Panik. 
Kalut. Tiada koneksi Internet maupun nomor telepon seseorang. 

Saya memberanikan diri meminta bantuan resepsionis di 
bandara untuk menghubungi manajer di Kementerian Dalam 
Negeri AS. Saya sungguh tak menyangka. Setelah menerima 
telepon dari Kementerian, petugas itu memperlakukan saya 
dengan baik. Tidak seperti bayangan saya saat menonton film-
film Holywood tentang birokrasi keimigrasian. 

Ia dengan sopan menyampaikan bahwa Kementerian Dalam 
Negeri AS (United States Department of the Interior - U.S.DOI) 
sudah membuat reservasi ulang tiket keberangkatan besok pagi, 
dan menyediakan hotel bintang lima untuk menginap. Anda adalah 
tamu kenegaraan kami, hubungi saya kalau ada masalah, katanya. 

Peristiwa ini menjadi titik balik bagi saya dalam melihat 
Amerika Serikat. Sebagai tamu negara, pelayanan otoritas di 
sana jauh dari bayangan birokrasi yang menegangkan. 

Saya mungkin termasuk yang beruntung. Dan, pengalaman 
saya mungkin berbeda dengan pejalan lain yang berkunjung ke 
negara ini. Saya menyaksikan pelayanan yang tanpa memandang 
asal-usul seseorang. Semua mengantre di jalur yang sama saat 
menginjak ke urusan keimigrasian. 

Dismal Swamp Bunkhouse. Inilah rumah tinggal saya selama 
sebulan. Di asrama itu, saya tinggal bersama staf lajang, anak 
magang, dan tenaga honor. 

Hari pertama adalah ujian: pack test. Ini latihan bagi staf 
untuk memperoleh lisensi buat membantu pemadam kebakaran. 
Ujian ini diikuti siapa pun. Tua-muda, lelaki-perempuan, manajer, 
pakar hidrologi, ahli biologi, rimbawan, polisi kehutanan, 
staf administrasi. Tentu saja, beban tes berbeda-beda sesuai 
kebutuhan. 

SEKELUMIT KISAH DARI PESISIR VIRGINIA 

FOTO: NOVIYANTI NUGRAHENI

Bercengkerama bersama petugas Great Dismal Swamp.
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Ada yang berat, sedang, dan ringan sesuai dengan tugas 
staf. Tesnya berupa lari dengan mengenakan rompi berbeban 
batu 25-50 pond. Peserta tes harus menempuh jarak 3 mil dalam 
waktu sesuai beban tes. Saya mencobanya. Saya hanya mampu 
berlari sekali putaran lapangan bola. 

Jarak asrama ke kantor manajemen Dismal Swamp kira-kira 
satu kilometer. Kendati ada mobil untuk berkendara, nampaknya 
merugi bila melewatkan setiap jengkal setapak menuju kantor. 
Saya memilih berjalan kaki sembari menikmati jalan yang berhias 
rerumputan hijau, bebungaan, dan rumah-rumah khas pedesaan 
Amerika.

Saya memilih untuk takjub dengan satwa liar yang tidak 
terusik dengan kehadiran manusia. Tupai berlarian. Burung 
pemakan bangkai hinggap di dahan pohon. Atau, bertegur sapa 
dengan warga desa. 

Mungkin, warga terheran-heran melihat ada seorang ‘Filipino’ 
di pedesaan pinggiran hutan. Iya, Filipino. Warga di pedalaman 

Virginia ini hanya mengenal suku bangsa Filipino bila melihat 
wajah Melayu seperti saya. Mereka bahkan tidak tahu letak 
Indonesia di bola dunia.

Atmosfer sosial penuh kemandirian dan kesetaraan gender. 
Dua kata itu yang bisa saya cuplik untuk menggambarkan 
kehidupan di pesisir timur Virginia ini. 

Saya beruntung tinggal di asrama tersebut. Pada akhir pekan 
atau setelah jam kerja, ketika siang hari lebih panjang kala musim 
semi, saya dan beberapa teman staf menjelajahi kota-kota dan 
kawasan lindung lain. Atau, sekadar keluar asrama untuk mencari 
makan sembari meresapi budaya dan pergaulan sosial yang 
berbeda. 

Saat akhir pekan, saya berkesempatan bekerja sukarela di 
beberapa daerah. Kebetulan, saat itu ada perhelatan “Pedal for 
the Border.” Ini festival tahunan yang digelar pemerintah daerah 
bersama pengelola Great Dismal Swamp. Dalam gelaran ini, 
warga mengayuh kano menyusuri kanal Dismal Swamp sepanjang 
7,5 mil (sekitar 12 kilometer). Pekerjaan saya cukup mudah: 
membagikan makanan atau membantu mengangkat paddle 
board—perahu kayuh. Saya terkesan dengan sambutan hangat 
warga setempat kepada orang baru.  

Kemandirian dan keteraturan saya rasakan dalam keseharian. 
Bila mengunjungi kawasan country road atau pedesaan di 
Suffolk, saya harus mengemudikan mobil sendiri. Maklum, tiada 
transportasi publik di sana. Mengemudi adalah tantangan berat: 
saya harus disiplin dan menaati peraturan lalulintas. Walaupun 
tidak ada polisi di jalan namun kamera intai bisa ada di mana-
mana—termasuk di dalam pohon di Great Dismal Swamp. 

FOTO: NOVIYANTI NUGRAHENI

Relawan turut meramaikan perhelatan publik di Great Dismal Swamp. 
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Dengan sabar, ahli hidrologi Fred Wurster mengajarkan banyak 
hal. Walaupun sibuk, satu-satunya ahli hidrologi di Virginia ini 
berbagi pengetahuan mulai soal cara bekerja sampai budaya 
Amerika. 

Selama sebulan, saya bekerja di bawah supervisi Fred dan 
asistennya Karen Balentine. Karen adalah perempuan perkasa. 
Tubuhnya mungil setinggi saya. Untuk ukuran orang Amerika 
Serikat ia terbilang mungil. Namun kemandirian dan kekuatannya 
setara pria. 

Bayangkan, dia biasa mengendarai mobil seukuran truk ke 
lapangan. Sendirian. Ia mengangkat perahu karet atau membawa 
alat ukur berbahan besi yang tak ringan saat mengumpulkan data 
di lapangan. 

Pada suatu hari, kami bersama-sama ke lapangan. Dalam 
sepenggal perjalanan, kami terhalang sebatang pohon yang 
melintang di jalan. Agar bisa melintas, kami menyingkirkan 
pohon itu. Pernah pula kami bersirobok dengan kawanan anak 
beruang yang lucu-lucu. Menggemaskan. Tapi itu berarti bahaya 
besar. Sang induk pasti tak jauh, dan bisa menyangka kami 

mengganggu anak-anaknya. Kami mengabarkan ke kantor untuk 
mencari bantuan. 

Karen mengajari saya banyak hal: teknik pengambilan 
data, monitoring secara berkala alat-alat di lapangan, hingga 
bagaimana mengambil keputusan saat alat rusak dan terlalu jauh 
bila mengambil suku cadang di kantor. 

Selain itu, saya juga banyak belajar dan berdiskusi dengan 
Chris Lowie, manajer Great Dismal Swamp National Wildlife 
Refuge. Saya juga berguru langsung kepada Deloras Freeman 
mengenai pengembangan wisata alam dan pembuatan materi 
interpretasi. 

Suatu waktu, saya menjadi tamu undangan ahli biologi Don 
Schwab yang menjelang purna-tugas. Ia mengundang saya 
dalam tur pengamatan burung. 

Walaupun dapat berbahasa Inggris, saya tak mudah memahami 
guyonan Don. Saya pikir ia tidak menyukai saya. Tak banyak kata 
perbincangan di antara kami saat ke lapangan bersama. Mungkin 
sama-sama gagap bahasa. Ia menampilkan raut wajah datar-datar 
saja. Belakangan, saya tahu itulah cara Don bergurau. 

FOTO: NOVIYANTI NUGRAHENI

“Pedal for the Border" merupakan festival tahunan yang digelar 
pemerintah daerah bersama pengelola Great Dismal Swamp. 
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Saya tahu ia mengabdikan diri untuk alam. Senyum tulus. 
Ia mengajarkan tentang renjana dalam bekerja, dan pelibatan 
masyarakat dalam konservasi.

Don mengajak saya berkunjung ke blok hutan Pocosin, 
tempat pemulihan populasi burung pelatuk red cockaded 
dengan sarang buatan. Don bersama relawan melakukan 
pengamatan pagi dan sore hari.

Saat mulai akrab, ia mengajak saya turut serta dalam tur 
pengamatan burung hantu “Owl Prowl”. Itu tur terakhir yang 
dipandunya sebelum purna-tugas. 

Tur diikuti keluarga, orangtua berserta anak-anak. Bagi 
anak-anak mengikuti tur ini juga tugas wajib kurikulum edukasi 
lingkungan. Setiap orangtua wajib membawa anaknya ke 
kawasan konservasi setiap minggu. 

Don memperkenalkan saya kepada khalayak dan semua 
orang. Seperti biasa, orang-orang tetap tidak tahu letak 
Indonesia. Banyak pertanyaan kepada saya: seperti apa hutan di 
Indonesia? Seperti apa satwanya?

 Saat pengamatan di malam hari, kami hanya mendengar 
suara burung hantu. Kami tidak menjumpai burung nokturnal ini 
secara langsung. Namun, penjelasan Don menyihir rombongan 
untuk tetap bertahan hingga tur berakhir. Rombongan tur pulang 
dengan membawa memori tentang hutan gambut dan seisinya. 

Saat tur berkahir, sebelum pulang, Don memberikan 
binokulernya kepada saya. Binokuler itu tua, buatan Swiss 
dengan teknologi canggih pada zamannya. Itulah binokuler 
pertama Don saat menjadi ahli biologi. Binokuler itu telah 
menemani Don sepanjang masa kerjanya. 

Binokuler tua dengan satu pesan menyentuh dari Don. 
“Sekarang, binokuler ini milikmu. Dan, saya berharap kamu bisa 
menemukan jiwamu di dunia konservasi,” harap Don kepada 
saya.***

FOTO: NOVIYANTI NUGRAHENI

Hari pertama di Dismal Swamp adalah ujian pack test. Ini latihan bagi 
staf untuk memeroleh lisensi buat membantu pemadam kebakaran. 
Ujian ini diikuti siapa tua-muda, lelaki-perempuan, manajer, pakar 
hidrologi, ahli biologi, rimbawan, polisi kehutanan, staf administrasi. 
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AKTIVITAS PUBLIK
Setiap awal musim semi, Great Dismal Swamp Nature Wildlife Refuge 
menggelar festival pengamatan burung. Festival tahunan ini bagian 
dari peringatan Hari Burung Migran Internasional. Festival untuk 
merayakan perjalanan burung migran dari habitat berkembang biak di 
Amerika Utara ke habitat musim dingin di Meksiko, Amerika Tengah 
dan Selatan. 

Perhelatan ini bermula 11 tahun silam. Perintisnya Deloras Freeman, 
staf spesialis pusat pengunjung Great Dismal Swamp. Bersama suami 
dan anaknya, Deloras mengajak para relawan, dan bekerjasama dengan 
otoritas pariwisata setempat. Awalnya, kegiatan ini bersifat sukarela 
yang diselenggarakan Deloras bersama keluarganya. Selama dua tahun 
pertama, hanya mereka yang mengurus perhelatan festival. Namun, 
Deloras juga melakukan pendekatan kepada pemerintahan daerah. 
Alhasil, tercipta media pameran Great Dismal Swamp Nature Wildlife 
Refuge di pusat pengunjung dinas pariwisata kota. 

Ia juga melibatkan warga sehingga muncul kelompok relawan 
‘Friends of Dismal’. Pada perkembangannya, Friends of Dismal terlibat 

dalam berbagai kegiatan yang melibatkan warga—seperti pengamatan 
burung dan festival tahunan. Perlahan tapi pasti, perhelatan rutin ini 
menjadi magnet bagi pengunjung untuk datang. 

Festival ini terbuka untuk umum dan gratis. Kegiatannya mendidik 
dan menghibur: pengamatan burung, jelajah dengan perahu, safari 
bus, temu wicara, lokakarya, musik, berkano-ria, pengamatan burung 
hantu atau "Owl Prowl", dan rekreasi untuk anak-anak. Efeknya ganda: 
mendukung pelestarian lingkungan sekaligus positif bagi ekonomi 
masyarakat. 

Festival dapat menjadi media yang efektif untuk mempromosikan 
wisata alam dan membangkitkan semangat warga untuk menjaga 
kawasan konservasi. Festival tahunan juga membutuhkan mitra-
mitra pendukung untuk merencanakan dan mengatur acara. Pelajaran 
terpentingnya: perhelatan ini mengajarkan perlunya kerjasama dengan 
para mitra, menarik minat relawan, dan manajemen festival. Selain itu, 
dari festival ini terlihat hidup orang Amerika yang dekat dengan alam: 
berkemah, menjelajah alam, dan mengamati burung. Bahkan, gaya 
hidup ini masuk dalam kurikulum pendidikan. 

FOTO: NOVIYANTI NUGRAHENI
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Tak heran, cukup mudah untuk mengajak warga menjadi relawan 
dalam aksi konservasi alam. Salah seorang relawan bernama Sky 
menuturkan persepsinya. Ia berpartisipasi dalam kepanitiaan festival 
karena merasa turut memiliki Great Dismal Swamp. Rasa memilki itu 
telah dipupuk sejak Sky kecil. Sedari belia, lelaki yang berusia setengah 
abad ini melihat neneknya biasa menulis jurnal setiap kali menemukan 
jenis burung. Kebiasaan sang nenek yang berlangsung sampai ia dewasa 
itu membentuk pandangan Sky: Dismal Swamp bagaikan halaman 
belakang rumah. Kawasan lindung ini menjadi bagian dari kebanggaan 
hidupnya.

Berpartisipasi dalam festival ini menambah pengetahuan tentang 
pentingnya memahami dan mengelola potensi untuk acara tahunan. 
Selain itu, kami juga belajar tentang pentingnya komunikasi dengan 
para pihak, mengorganisasi acara, dan menjadi pemandu yang baik. 

Festival ini inspiratif: Bahwa cinta hutan dan hidupan liar di Indonesia 
nampaknya harus segera ditumbuh-kembangkan. Ini mengingat 
kawasan konservasi di Indonesia berdampingan dengan masyarakat. 
Salah satu yang bisa diterapkan, memasukkan materi dan kunjungan 
ke taman nasional dalam muatan lokal kurikulum sekolah.

Festival pengamatan burung menciptakan atmosfer untuk 
mencintai alam. Berpartisipasi dalam festival ini memang sekadar 
melakukan pekerjaan ringan: menjaga mesin popcorn, membuat hotdog 

bersama relawan pertama suami Deloras Freeman, menggotong tenda 
bersama para staf Americorps, menjaga mesin kasir, sampai mengikuti 
tur gratis ke Danau Drummond yang dipandu relawan dinas pariwisata 
kota Suffolk. Terkesan sederhana dan remeh-temeh. 

Namun, betapa mudah mendapatkan relawan di sini. Tak 
mengherankan, ada relawan yang seorang manajer atau bos perusahaan 
yang bersukarela melayani tamu. Mereka tanpa bayaran karena 
mencintai Great Dismal Swamp.

Di antara para peserta, ada nenek Rebecca yang berusia 80 tahun. Ia 
antusias menikmati festival ini. Sembari menunjukkan catatan usangnya, 
ia menceritakan jurnal burung itu yang telah ia catat sejak berusia 20 
tahun. Setiap hari, Rebeca mencatat semua jenis burung yang mampir 
ke halaman rumahnya. Budaya menulis negeri ini menakjubkan. 
Bayangkan, jurnal burung milik Rebecca sudah berumur 60 tahun. Dan 
tentu, catatan itu akan mengalahkan jurnal seorang peneliti, bukan?

Menulis adalah budaya yang pantas ditularkan kepada anak-cucu. 
Data dan tulisan adalah kekayaan intelektual yang menjadi syarat 
mutlak untuk menjadi bangsa yang besar. 

FOTO: NOVIYANTI NUGRAHENI (SEMUA)

Pengelola Great Dismal Swamp rutin menggelar festival tahunan 
bersama pemerintah setempat. Perhelatan ini terbuka untuk umum 
dan gratis. Kegiatannyta beragam dan mendidik-menghibur, seperti 
pengamatan burung, jelajah dengan perahu, lokakarya, berkano-ria.
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MEMAHAMI HIDROLOGI 
Sejak 2014, tim dari Kementerian Dalam Negeri AS (United States 

Department of the Interior [U.S. DOI]) telah melakukan penilaian 
singkat ke Taman Nasional Sebangau. Saat itu pula, restorasi hidrologi 
sudah menjadi fokus kerjasama. Setelah merekrut ahli hidrologi 
Amerika Serikat, Kementerian mendapatkan tim yang terdiri dari: ahli 
hidrologi dari Virginia, Fred Wurster; ahli hidrologi dari Kepulauan 
Samoa, Sean Eagan; dan mantan manajer taman nasional, Mark Flora. 

Pada Maret 2015, ketiga ahli berbagi pengetahuan tentang restorasi 
dan hidrologi dasar dengan staf Balai Taman Nasional Sebangau. Meski 
Balai Taman Nasional telah melakukan restorasi sejak 2007, namun 
kemampuan dan pengetahuan teknis para staf nampaknya belum 
seragam. Sebagai pengelola ekosistem gambut, staf Sebangau tentu 
mesti memiliki pengetahuan dasar hidrologi. Karena itu, beberapa 
polisi kehutanan, pengendali ekosistem hutan, penyuluh kehutanan—
bahkan staf non-struktural, turut serta dalam pelatihan.

Pada 2017, setelah pengetahuan dasar restorasi dan hidrologi, tim 
ahli tersebut memberikan pelatihan tentang cara memasang jaringan 
pemantau tinggi muka air, beserta cara memantaunya. Ini sebagai 
tindak lanjut lawatan studi staf Taman Nasional Sebangau ke Great 
Dismal Swamp pada 2016.

Kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak. Fred Wurster 
menuturkan, ia mendapatkan berbagai perspektif baru. Salah satunya, 
kerjasama kawasan dengan ekosistem yang sama dari belahan dunia 
yang berbeda telah menumbuhkan rasa percaya diri bagi Dismal 
Swamp. Rasa percaya diri itu terkait dengan teknik restorasi di Dismal 
Swamp sama dengan Sebangau. 

Selain itu, kreativitas Sebangau juga menginspirasi tim ahli. 
Kreativitas itu terkait pembangunan sekat kanal berbahan murah, 
mudah diperoleh secara lokal, dan desainnya sederhana. Fred Wurster 
nampaknya akan menerapkan teknik pembangunan sekat kanal itu 
di Great Dismal Swamp. Bagi Fred, berbagi pengetahuan dengan 

Sebangau menambah kemampuannya dalam menjelaskan seluk-beluk 
hidrologi kepada mitranya di Amerika Serikat.

Pelatihan selanjutnya tentang teknik monitoring dan pengambilan 
data hidrologi pada 2018. Kali ini, tim ahli juga berkesempatan untuk 
berdiskusi dan melatih mitra Sebangau. Dan, pelatihan terakhir adalah 
teknik analisis data untuk mengambil keputusan pada 2019. Kali ini, staf 
Sebangau belajar menggunakan aplikasi Statistik-R untuk menganalisis 
data hidrologi. Selain itu, staf juga berlatih memaparkan hasil analisis 
untuk mengetahui dampak restorasi terhadap kawasan. Paparan ilmiah 
ini dapat membantu Balai Taman Nasional Sebangau dalam mengambil 
keputusan pengelolaan di lapangan.

FOTO: HIDAYAT TURRAHMAN
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WISATA DAN EDUKASI LINGKUNGAN
Pada 2016, Manajer Great Dismal Swamp National Wildlife Refuge 

Chris Lowie, pakar pendidikan lingkungan Deloras Freeman, bersama 
perencana wisata Pam Wingrove mengunjungi Taman Nasional 
Sebangau untuk pertama kali. Selain berbagi ilmu tentang desain 
wisata, kunjungan ini sekaligus penilaian terhadap giat wisata yang 
baru saja di mulai di Sebangau. 

Wisata alam di Sebangau memang baru saja mulai, dengan jumlah 
kunjungan 500 orang per tahun. Angka ini tentu masih jauh jika 
dibandingkan dengan kawasan tetangga Taman Nasional Tanjung 
Puting. Taman nasional dengan daya tarik utama orangutan ini juga 
rekan kerjasama dalam Sister Protected Area. 

Kepala Balai Taman Nasional Sebangau (2016 – 2017) Adib Gunawan 
menyatakan, wisata alam Sebangau, terutama pengamatan satwa, akan 
mengedepankan prinsip perlindungan dan potensi kawasan. Adib 
menambahkan, wisata alam tidak semata mengejar target pendapatan 
negara bukan pajak (PNBP), namun juga bisa meninggalkan kesan 
dalam di benak pengunjung. Ringkasnya, wisata alam yang bermutu.

Pada tahun selanjutnya, staf Sebangau menimba ilmu teknik 
interpretasi di Taman Nasional Tanjung Puting. Pada pelatihan, staf kedua 
taman nasional mengeyam pengetahuan tentang interpretasi potensi 
kawasan, lalu cara menyampaikannya secara efektif kepada pengunjung. 
Teknik ini juga membekali staf Sebangau dalam menyampaikan 
informasi kepada tamu-tamu negara yang berkunjung. 

Pelan tapi pasti, berselang beberapa tahun geliat wisata di Sebangau 
semakin terlihat. Pada 2018, Balai Taman Nasional Sebangau 
berkolaborasi dengan para pihak untuk pengembangan wisata alam. 
Kepala Balai Taman Nasional Sebangau (2017 – 2019) Anggodo, yang 
dikenal sebagai bapak kolaborasi, mengawali kerjasama pengembangan 
wisata dengan pemerintah Kota Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

Kerjasama dengan para pihak tersebut berhasil mengembangkan 
beberapa fasilitas dan sarana wisata alam. Bagi Anggodo, wisata dan 
kolaborasi adalah solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak. 
Ini sesuai dengan rekomendasi penilaian tim Kementerian Dalam 
Negeri AS pada 2016.

FOTO: EFAN EKANANDA (ATAS) - ISMIN IKHWANUR (BAWAH) 
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Kolaborasi wisata alam tersebut sebagai hasil kerja para staf Sebangau 
dalam mendekati pemerintah setempat dan masyarakat. Hasilnya 
menggembirakan. Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif 
menabalkan wisata di Sungai Koran di Resor Sebangau Hulu menjadi 
destinasi wisata alam terpopuler.

Seiring bertambahnya pengunjung, popularitas Sebangau pun 
meningkat di kancah nasional maupun internasional. Dukungan pun 
semakin kokoh. Balai Taman Nasional Sebangau misalnya, bekerja 
cerdas dan cepat di bawah kepemimpinan Andi Muhammad Kadhafi. 
Chris Lowie, pada kunjungan keduanya, menyatakan kekagumannya 
atas kerja keras dan cepat itu. Sebulan sebelumnya, saat lokakarya 
instalasi RSET, pusat pengunjung Sebangau masih kosong. Saat itu, 
Chris hanya membawa dokumen cetak biru Great Dismal Swamp 
untuk menginspirasi Sebangau. Satu bulan kemudian, ungkap Chris, 
pusat pengunjung Sebangau telah beres dan beroperasi untuk publik. 

Pada pelatihan edukasi lingkungan dan interpretasi, tim ahli 
Kementerian Dalam Negeri AS juga berbagi ilmu dengan para 
mitra Taman Nasional Sebangau. Para mitra ini meliputi kelompok 
getek wisata ‘Maju Mandiri,’ kelompok simpul wisata ‘Keruing’ yang 
mengelola jasa wisata di Punggualas, dan beberapa pemandu wisata 
Kalimantan Tengah. 

Tim ahli mengunjungi ‘Sebangau for Kids’ atau Rudilika di Resor 

Habaring Hurung, Seksi Wilayah I Palangkaraya. Kunjungan ini untuk 
membantu dalam mendesain kurikulum pendidikan lingkungan untuk 
anak. Tim membagikan inspirasi beberapa permainan bernuansa 
edukasi lingkungan yang bisa diterapkan di Sebangau.

Melalui kegiatan ini, tim ahli terinspirasi dengan layanan taman 
nasional untuk masyarakat, seperti Sebangau for Kids dan Sebangau 
for Community. Sebangau for Kids mengajak anak-anak belajar 
lebih mengenal alam dan taman nasional. Sementara Sebangau for 
Community hadir untuk mendukung masyarakat dalam mencari mata 
pencaharian alternatif, seperti belajar bahasa Inggris bagi penyedia jasa 
wisata dan pemandu. Kedua bentuk pelayanan itu menginspirasi Chris. 
Ia merasa Great Dismal Swamp perlu membuat layanan serupa sebagai 
bentuk pelayanan kepada masyarakat di sana.  

Dalam pelatihan interpretasi dan edukasi pada awal Januari 2020, 
yang merupakan pelatihan terakhir sebelum kerjasama berakhir, 
kami belajar tentang memahami potensi kekayaan alam Sebangau. 
Kemudian, bagaimana menyampaikan kekayaan alam itu kepada 
khalayak buat menumbuhkan kesadaran bersama: Sebangau adalah 
harta yang layak dilindungi. Ahli perencanaan dan interpretasi Tony 
Dufficy dan Erica Ryder menjelaskan pentingnya memanfaatkan 
sumber daya yang ada untuk melibatkan pengunjung dalam mencintai 
Sebangau melalui perencanaan material interpretatif.

FOTO: NOVIYANTI NUGRAHENI
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INSTALASI RSET INTERNASIONAL
Ide pemasangan RSET bermula saat pertemuan dengan ahli ekologi 

USGS Nicole Cormier pada 2016. Saat itu, Nicole sedang melakukan 
penelitian di Great Dismal Swamp. Sewaktu mengambil data lapangan, 
Nicole berkisah tentang risetnya. Ia ingin mengetahui hubungan antara 
air tanah dengan naik-turunnya permukaan tanah, dan pengaruh air 
tanah terhadap jenis tanaman yang tumbuh di atasnya. 

Setelah beberapa tahun berlalu, Taman Nasional Sebangau pun 
merasa perlu untuk mengetahui dampak pemulihan hidrologi. Niat 
yang didukung Kementerian Dalam Negeri AS ini lantas ditidaklanjuti 
dengan pemasangan piranti surface elevation table (SET atau RSET). 
Alat yang ditemukan pakar ekologi Donald Cahoon ini terbilang 
langka. Di seluruh dunia, hanya ada beberapa unit saja.

Setelah pelatihan pada 2018, pada 2019 Sebangau mendapatkan dana 
untuk memasang 12 unit RSET di empat tipe habitat di Resor Mangkok. 
Nicole Cormier dan Karen Balentine berbagi ilmu tentang teknik 
pemasangan dan pembacaan RSET. Perangkat ini terdiri pipa baja yang 
ditancapkan sampai lapisan batuan keras (hardrock) Bumi. Dalam proses 
pemasangan RSET, pakar CIFOR (Center for International Forestry 
Research) juga turut serta untuk menambah jejaring di Indonesia. 

Dari beberapa jaringan RSET di dunia, Nicole mengungkapkan, 
pemasangan di Sebangau adalah yang paling menantang. Ada-ada 
saja tantangannya. Beberapa kali baut penghubung antar pipa baja 

putus-sambung. Bahkan, kapal pengangkut peralatan karam, dan 
menghanyutkan sebagian besar besi baja. Untungnya, semua pipa baja 
bisa diselamatkan kembali.

Dengan latar belakang itu, Kementerian Dalam Negeri AS (United 
States Department of the Interior [U.S. DOI]) membantu Sebangau 
dalam pemasangan 12 alat RSET di empat tipe area. Upaya itu dimulai 
pada 2018, yang diawali dengan penilaian tujuan pengelolaan untuk 
menjawab tantangan Sebangau. 

Pada 2019, berlangsung pemasangan RSET di empat tipe plot 
di Resor Mangkok. Di wilayah resor pengelolaan taman nasional ini 
terdapat kanal terbesar dan terlebar di Taman Nasional Sebangau. 
Selain itu, di resor ini juga telah banyak riset dari berbagai instansi 
penelitian dan ada plot pengamatan permanen. 

Empat tipe plot tersebut terdiri dari tegakan dengan suksesi alami, 
area pemulihan ekosistem, area langganan banjir dan kebakaran, dan 
area kontrol tanpa pengaruh sekat kanal dan rehabilitasi. Tujuan dari 
empat tipe plot ini untuk mengetahui pengaruh sekat kanal terhadap 
ekosistem gambut. 

Alat RSET ini berupa rod, yakni baja sepanjang 1 meter yang 
disambungkan satu sama lain, lalu ditancapkan hingga menembus 
lapisan keras Bumi. Sehingga, rod mampu menopang alat penerima 
(receiver) di batang rod teratas, dan stabil menopang lengan RSET.

FOTO: HIDAYAT TURRAHMAN

Pekerja 
menancapkan rod: 

besi baja  hingga 
menembus lapisan 

keras Bumi (kiri). 
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tentang cara 

mengukur 
penurunan tanah 

gambut (atas).
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Naik-turunnya permukaan tanah gambut diukur dengan lengan 
RSET yang dipasang di alat penerima (receiver) yang dicor permanen 
pada baja yang tertancap di Bumi. Lengan RSET yang terdiri 9 batang 
pengukur ini, kemudian mengukur tinggi tanah gambut di empat 
penjuru mata angin. Pengukuran ini berlangsung secara periodik di 
titik yang sama. 

Pemasangan RSET harus memenuhi tiga syarat untuk memastikan 
alat ini stabil dan tidak bergerak. Pertama, rod harus tertanam di 
lapisan keras Bumi. Hal ini diketahui bila besi baja yang ditanam—
dengan cara dipukul dengan hammer drill—tidak bergerak lagi. Kedua, 
rod yang ditanam harus mencapai 12 batang. Ketiga, saat dipalu, laju 
penancapan rod harus memenuhi kecepatan tertentu—sangat lambat.

Menariknya, di Sebangau, semua alat RSET yang dipasang tidak 
menyentuh lapisan keras Bumi. Saat pemasangan 12 rod, laju kecepatan 
rod menembus lapisan tanah bumi juga masih terbilang agak cepat. 
Jadi, bisa dibayangkan betapa dalamnya kubah gambut Sebangau. 

Tak mengherankan, banyak kajian menyebut lapisan gambut 
Sebangau adalah yang tertua di dunia.

Sampai saat ini, pengelola telah melakukan dua kali pengukuran 
RSET di Taman Nasional Sebangau. Namun, untuk mengetahui tren 
naik atau turun permukaan tanah gambut harus dilakukan pengamatan 
minimal tiga tahun. Ini sesuai dengan standar akademis untuk dapat 
dituangkan dalam karya tulis ilmiah di jurnal internasional.

BERKAT KERJASAMA SISTER PROTECTED AREA, Taman Nasional 
Sebangau menjadi Model Restorasi Gambut Tropis tingkat dunia. Ini 
terutama dimulai sejak adanya berbagai kunjungan kenegaraan: Duta 
Besar Norwegia, Duta Besar Finlandia, Direktur Lingkungan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Para 
tamu kenegaraan tersebut berkunjung untuk menyaksikan semakin 
membaiknya ekosistem Sebangau berkat restorasi hidrologi. 

Tentu saja, kemampuan staf dalam menjelaskan dan menjadi 
advokat lingkungan, tak terlepas dari dukungan para ahli hidrologi 
AS. Pengetahuan dari berbagai lokakarya, lawatan studi, dan berbagi 
pengalaman menambah kepercayaan diri staf Taman Nasional Sebangau 
dalam menjelaskan upaya pemulihan ekositem Sebangau.

Kepercayaan diri ini menjadi bekal bagi staf Sebangau untuk 

menginspirasi kawasan lindung lain di Indonesia, menambah jejaring 
internasional, mampu memimpin diri sendiri, disiplin, serta menjadi 
potensial leader di masa datang. Contoh nyatanya: ketika ada beasiswa 
pelatihan singkat kepemimpinan proyek konservasi Univeritas Goethe, 
Frankfrut, Jerman, Fred membantu penulisan proposal. Ia bersedia 
mendampingi secara teknis bila kelak proposal gol. Hingga meraih 
beasiswa itu, Fred tetap setia bertukar cara pandang dan membimbing 
dari jarak jauh. Fred juga mengajak beberapa koleganya di Eropa dan 
Jepang untuk membantu Sebangau dalam berbagi pengetahuan dari 
berbagai sudut pandang. 

Kerjasama Sister Protected Area, kata Kepala Balai Taman Nasional 
Sebangau Andi Muhammad Kadhafi, telah membawa Sebangau ke level 
lebih tinggi. Baginya, staf Sebangau sudah dalam posisi siap berkembang 
dan 'berlari cepat' karena memiliki pengetahuan yang memadai.***

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengunjungi 
Taman Nasional Sebangau bersama tamu kenegaraan. Kunjungan ini 
untuk melihat langsung kiprah Sebangau dalam restorasi ekosistem.
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Ekosistem air hitam Sebangau menjaga jasa lingkungan untuk 
kehidupan masyarakat sekitar. Ekosistem gambut ini telah 
menumbuhkan kekayaan hayati yang menopang sosial ekonomi  
masyarakat. 

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Alam Sebangau berkembang menjadi ilmu. Kemitraan Great Dismal 
Swamp dan Sebangau membuktikan pepatah lama itu: Saling berbagi, 
saling bertukar perspektif bagaikan sahabat tanding untuk masyarakat 
Bumi.   

ENERGI BARU

SINERGI SISTER PROTECTED AREA MENUMBUHKAN 

ENERGI UNTUK SALING BERBAGI DENGAN KAWASAN 

KONSERVASI LAIN DI INDONESIA. SINERGI BARU 

UNTUK MENJAWAB TANTANGAN PENGELOLAAN 

KAWASAN LINDUNG GAMBUT.

BERSINERGI 

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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MANUSIA ADALAH MAKHLUK SOSIAL YANG 

MENGANDALKAN KERJASAMA UNTUK BERKEMBANG 

DAN BERTAHAN HIDUP. DI SISI LAIN, KERJASAMA 

MEMBUAT MANUSIA DAPAT MENGUASAI HAMPIR 

SEMUA SUMBER DAYA BUMI. NYARIS SEMUA 

SUDUT BUMI—BAHKAN LUAR ANGKASA—TELAH 

TERSENTUH TANGAN MANUSIA..

Di sela kunjungan, staf Great Dismal Swamp berbagi keceriaan 
bersama staf Sebangau dan masyarakat sekitar di salah sudut kekinian 
wisata alam. 

M

Manusia adalah makhluk sosial yang mengandalkan kerjasama 
untuk berkembang dan bertahan hidup. Di sisi lain, kerjasama 
membuat manusia dapat menguasai hampir semua sumber daya Bumi. 
Nyaris semua sudut Bumi—bahkan luar angkasa—telah tersentuh 
tangan manusia.

Tak heran, pakar geologi menyatakan bahwa Bumi kini berada 
dalam era antroposen. Ini sebuah kala geologi yang menandakan 
pengaruh manusia telah menyentuh segenap tipe ekosistem di Bumi. 
Rentang pengaruh manusia itu amat luas: dari yang ekstrem hingga 
yang lunak. Yang ekstrem, manusia merombak total ekosistem alami 
menjadi ekosistem buatan—semisal kota atau kawasan industri. Yang 
lunak, semisal serpihan penanda kehadiran manusia di alam—seperti 
jejak kaki atau corat-coret vandal. 

Menyadari Bumi kaya akan keunikan, sebagian masyarakat manusia 
memandang penting untuk melindungi alam. Tonggak pertama 
kesadaran ini muncul di Amerika Serikat, yang ditandai dengan 
berdirinya Taman Nasional Yellowstone pada 1872. 

Perlahan-lahan, benih kesadaran konservasi bergulir ke penjuru 
dunia. Kesadaran konservasi menemukan momentumnya saat dunia 
berkomitmen melakukan pembangunan berkelanjutan pada dekade 
1970 - 1980. 

FOTO: TAMAN NASIONAL SEBANGAU
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Kemitraan Sister Area Protected membuka interaksi lebih luas bagi 
kedua kawasan. Pertemanan, pembelajaran, dan saling memahami 
kehidupan sosial di kedua kawasan.

FOTO: HIDAYAT TURRAHMAN (SEMUA)
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Pada 1980, Indonesia mengadopsi gagasan perlindungan alam 
dengan lima kawasan konservai pertama: Taman Nasional Baluran, 
Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Ujung Kulon, 
Banten, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango. 

Sekelumit sejarah tadi menegaskan pertautan Indonesia dan Amerika 
Serikat dalam konservasi alam. Pertautan itu semakin terlihat dalam 
kemitraan Sister Protected Area. Kedua negara sama-sama unik dalam 
dirinya sendiri. Amerika Serikat adalah negara dengan segudang ilmu 
pengetahuan. Sementara itu, Indonesia adalah negara dengan keragaman 
sosial-budaya yang mewarnai pengelolaan kawasan konservasi. 

Selama kerjasama, Taman Nasional Sebangau dan Great Dismal 
Swamp National Wildlife Refuge sama-sama saling beradaptasi dan 
belajar bersama. Mengingat kerjasama ini adalah yang pertama, tak 
heran kedua kawasan lindung ini masih meraba-raba menemukan 
formula yang tepat dalam komunikasi, birokrasi, dan administrasi. 

Tak jarang, kegiatan yang sudah direncanakan melalui rapat jarak 
jauh selama berbulan-bulan, terpaksa ditunda, dan bahkan gagal 
karena situasi dalam negeri kedua negara. Misalnya saja, beberapa 
pelatihan yang mendukung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 
Papua, yang melibatkan Taman Nasional Sebangau, harus dibatalkan 
karena situasi di Bumi Cendrawasih itu.

Atau sebaliknya, pelatihan harus tertunda beberapa bulan karena 
pembatasan sosial berskala besar pandemi COVID-19 di Amerika 
Serikat. Pandemi global juga mengurungkan pertukaran staf dan 
kunjungan ke Great Dismal Swamp. 

PEPATAH BIJAK MENUTURKAN ILMU YANG berguna adalah ilmu yang 
diamalkan untuk menginspirasi. Semenjak kerjasama dengan Sebangau, 
para ahli Great Dismal Swamp semakin percaya diri dalam mengelola 
kawasannya. Pengalaman dari Sebangau membekali pengelola Great 
Dismal Swamp dengan perspektif konservasi yang lebih luas. Staf Great 
Dismal Swamp juga percaya diri untuk berbicara kepada publik dengan 
wawasan luas dari berbagai sudut pandang pengelolaan. 

Begitu juga, Sebangau memiliki kesempatan yang sama dalam 
berbagi pengetahuan dengan pihak lain. Berkat kemitraan, Taman 
Nasional Sebangau memiliki kemampuan untuk berbagi pengetahuan 

dengan kawasan konservasi di Indonesia—terutama di ekosistem 
lahan basah.

Beberapa instansi dari dalam maupun luar negeri rela jauh-jauh 
menimba ilmu ke Taman Nasional Sebangau. Para pihak tersebut 
ingin memetik pembelajaran dalam restorasi hidrologi yang mampu 
menyokong pemulihan ekologi di Kalimantan Tengah. Para pihak 
memandang Sebangau telah berhasil memulihkan ekosistem gambut 
di daerah tropis. Prestasi ini menggema di tingkat dunia. 

Sebangau menjadi destinasi kunjungan riset dan pembelajaran 
dari Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam Riau, para peneliti dari Jerman, Afrika, Belanda, Amerika 
Serikat. Mereka ingin melihat langsung pemulihan gambut dengan 
cara memperbaiki kualitas air. 

Upaya pemulihan hidrologi gambut Sebangau juga menginspirasi 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Pada 2017, Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam Aceh, dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri 
AS (United States Department of the Interior [U.S. DOI]), melakukan 
penilaian awal kondisi hidrologi Suaka Margasatwa Rawa Singkil. 
Kawasan konservasi di Resor Trumon itu memang menghadapi 
tantangan perambahan di sisi timur laut. Perambahan umumnya 
berupa ekspansi kebun sawit.

Pembelajaran di 
dalam ruangan 
diikuti dengan 

praktik langsung 
di lapangan. 
Pengelolaan 

kawasan 
konservasi 

memang 
berbasis aksi di 

tapak. 

FOTO: DOI-ITAP
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Kala itu, Kepala Balai BKSDA Aceh Sapto Aji Prabowo mengharapkan 
Rawa Singkil bisa menjadi areal percontohan restorasi gambut di Aceh. 
Pada kunjungan ke Rawa Singkil, pakar dari Dismal Swamp melakukan 
demonstrasi pengukuran tinggi muka air, pengukuran kualitas air 
dan kelembapan tanah. Aspek-sapek hidrologi itu sangat penting, 
mengingat BKSDA Aceh dan mitranya sedang mengembangkan plot 
pemantauan restorasi ekosistem dengan suksesi alami. 

Ahli ekologi Peter Sharp, Mark Ford dan Mark Flora dengan antusias 
mengawal diskusi kelas dan lapangan. Mereka merekomendasikan 
merestorasi kawasan dengan tumbuhan pionir cepat tumbuh yang 
bisa diperoleh di lokasi. Ini mengingat kawasan Rawa Singkil sudah 
dipenuhi semak pionir. Namun, yang terpenting adalah mengembalikan 
kelembapan tanah melalui restorasi hidrologi untuk mendukung 
pemulihan ekosistem hutan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh juga menginginkan 
kajian awal tentang kondisi hidrologi. Selain itu, kawasan di ujung 
Barat Indonesia ini juga ingin mencontoh kebijakan lunak Sebangau 
dalam bekerjasama dengan masyarakat. Contohnya, mereka ingin 
mengadopsi “Sebangau for Kids”. 

PADA 2018, SEJUMLAH STAF BKSDA ACEH belajar ke Taman Nasional 
Sebangau. Selama kunjungan ini, Fred Wurster dan Peter Sharper 
memberikan transfer pengalaman tentang hidrologi. Sementara itu, 
staf Sebangau juga berkesempatan mempraktikkan cara mengajar 
teori hidrologi—dengan bimbingan kedua pakar tersebut. Ke depan, 
staf Sebangau diharapkan dapat menjadi narasumber aktif di bidang 
restorasi gambut. 

Di sisi lain, BKSDA Aceh juga hendak mengembangkan wisata di 
kawasannya. Tentu, wisata tidak bisa berjalan efektif tanpa dukungan 
para pihak terkait: masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga 
swadaya masyarakat. Dalam wisata alam, masyarakat setempat 
sepantasnya menjadi pelaku wisata alam. Sayangnya, BKSDA Aceh 
menghadapi tantangan: konflik dengan masyarakat. Untuk itu, BKSDA 
Aceh meminta dukungan U.S. DOI untuk memperkuat kapasitas diri 
tentang pelibatan masyarakat dalam wisata alam. 

FOTO: BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU 

Pengalaman Sebangau menginspirasi Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam Aceh untuk memulihkan  Suaka Margasatwa Rawa Singkil. 
Kawasan konservasi di pesisir barat Aceh ini menghadapi tantangan 
perambahan di sisi timur laut. 
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Kemitraan berkembang dengan forum-forum pembelajaran. Seperti 
berbagi ilmu bersama Balai Taman Nasional Tanjung Puting tentang 
wisata alam (kiri) dan staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh 
(atas) tentang restorasi hidrologi. Pembelajaran bersama ini dengan 
cara berpratik berlangsung di lapangan dan teori di dalam kelas. 

FOTO: EFAN EKANANDA  FOTO: BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU  
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Ekspansi kebun sawit menyasar sebagian kawasan Suaka Margasatwa 
Rawa Singkil. Di batas cakrawala, membayang hutan Rawa Singkil 
yang menjadi habitat orangutan sumatra.

FOTO: AGUS PRIJONO 
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Jasa lingkungan Rawa Singkil menopang berbagai hasil perikanan 
rawa dan sungai. Seperti ikan jurung, (Tor sp.) yang bernilai tinggi dan 
belut sawah (Monopterus albus) yang menjadi sumber pendapatan 
masyarakat sekitar. Menjaga ekosistem gambut Rawa Singkil berarti 
melestarikan sumber pangan bagi masyarakat.

FOTO: AGUS PRIJONO (SEMUA)
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Dalam kesempatan berbagi pengalaman ini, staf Taman Nasional 
Sebangau dan Taman Nasional Tanjung Puting berkesempatan menjadi 
interpreter pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata alam. 
Pengalaman baru menyampaikan gagasan kepada masyarakat Aceh 
ini membantu staf Sebangau mengasah diri dan wawasan baru tentang 
perlindungan kawasan. 

Selain di Rawa Singkil, pembelajaran juga berlangsung di Taman 
Wisata Alam Jantho. Setelah dua hari pelajaran teori di kelas, staf 
Sebangau belajar menjadi fasilitator untuk membangkitkan orang mau 
berpendapat guna menyaring ide membangun. 

Dari pengalaman fasilitasi ini, staf memahami bahwa pelibatan 
komunitas dalam konservasi adalah mutlak. Sebangau mempunyai 
pengalaman menarik dalam memeroleh dukungan masyarakat. Setelah 
melewati dinamika sosial, Sebangau kini mendapatkan dukungan 
masyarakat. 

Dengan memetik pengalaman Sebangau, nampaknya BKSDA 
Aceh harus mampu membangkitkan harapan masyarakat untuk 
menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan konservasi. Rasa 

turut memiliki menjadi modal penting bagi perlindungan kawasan. 
Perihal dukungan masyarakat ini, pakar Delia Clark, James Kendall, 
dan Rebecca Stanfield-McCown berbagi pengalaman dengan BKSDA 
Aceh tentang teknik pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam 
pengelolaan kawasan. 

Dalam forum pelatihan ini, seluruh pihak belajar membangkitkan 
ide atau pandangan masyarakat. Pada intinya: setiap orang berhak 
dan wajib memberikan pendapat sehingga masukan murni dari 
masyarakat. Kami juga menempa diri menjadi fasilitator yang mampu 
menggerakkan energi komunitas dan tetap berpandangan netral.

Awal 2020, United States Department of the Interior's International 
Technical Assistance Program (U.S. DOI-ITAP), United States Agency 
for International Development (USAID) mengirim staf Sebangau yang 
terlatih untuk menginspirasi BKSDA dalam pengelolaan gambut, 
pembelajaran Sister Protected Area, pengelolaan ekologi, hidrologi, 
dan wisata alam. Sebaliknya, staf dari BKSDA Aceh dan Balai Besar 
KSDA Papua beranjangsana ke Sebangau untuk belajar pengelolaan 
wisata alam yang melibatkan masyarakat. 

Restorasi 
hidrologi Dismal 
Swamp untuk 
menumbuhkan 
kembali tegakan 
pinus Atlantic 
white cedar 
(Chamaecyparis 
thyoides) yang 
langka.

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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Panorama aerial ini menampilkan bentang alam ekosistem gambut 
Sebangau. Alam, flora, fauna dan manusia berkembang bersama di 
wilayah gemah ripah ini.

FOTO: RAHMAT HIDAYAT
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Great Dismal Swamp dan Sebangau sama-sama menyediakan 
tempat hidup bagi satwa penting konservasi. Dismal Swamp 
menjadi habitat beruang hitam di pesisir timur Virginia (kiri); 
Sebangau menjaga populasi terpadat orangutan (Pongo 
pygmaeus wurmbii) di Kalimantan Tengah (atas).

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Pulihnya kondisi hidrologi mengembalikan berbagai faktor lingkungan 
bagi pertumbuhan hutan. Pada saat yang sama, untuk mempercepat 
tumbuhnya hutan, Taman Nasional Sebangau juga melakukan 
penanaman kembali dengan spesies asli.

FOTO: RAHMAT HIDAYAT

STRATEGI SEBANGAU MEMULIHKAN DIRI

GAMBUT BASAH, HUTAN PULIH
Taman Nasional Sebangau membangun sekat-sekat kanal untuk 
menahan air agar kembali membasahi tanah gambut. Lahan 
gambut yang lembap memberi kesempatan bagi hutan kembali 
tumbuh secara alami. Pembasahan juga membantu pertumbuhan 
pohon restorasi di zona rehabilitasi. Kini, kubah gambut di antara 
Sungai Katingan dan Sungai Sebangau ini sedang berproses 
memulihkan diri.

Kemitraan Sister Protected Area menumbuhkan spirit bersama 
dalam menyelamatkan Bumi dari perubahan iklim. Dua ekosistem 
gambut dari benua yang berbeda ini memastikan cadangan karbon 
yang terpendam di bawah tanah tetap terjaga. Sementara itu, hutan 
yang tumbuh di atas tanah juga berperan dalam menyerap karbon. 
Dengan demikian, kemitraan membawa sebangau dan great dismal 
swamp dalam aksi bersama untuk mitigasi perubahan iklim. 

PERMANEN

SEMI-PERMANEN

SANGAT SEDERHANA

SEDERHANA

130 unit

250

1.015

172

MENAHAN AIR TAK SEGERA LEPAS 
Upaya pemulihan hidrologi telah berlangsung 
sejak tiga tahun setelah Sebangau menjadi 
taman nasional. Tekniknya: membasahi 
kembali lahan gambut—rewetting. Tujuannya: 
meningkatkan kelembapan yang terlihat dari 
stabilnya permukaan air di ekosistem gambut.

1.831
Berbagai tipe sekat kanal: permanen, semi-
permanen, sederhana dan sangat sederhana 
dibangun untuk memulihkan hidrologi kubah 
gambut Sebangau.  

UNIT SEKAT KANAL

2015

2016

2018

2017

227,75 hektare

736,87

1.774,18

768,5

2019 1.609,86

PEMULIHAN HUTAN
Pemulihan ekosistem dilakukan dengan dua 
cara, yaitu penanaman kembali dan suksesi 
alami. Suksesi alami mengandalkan ekosistem 
memulihkan dirinya sendiri. Cara kedua ini ada 
syaratnya: tanah gambut harus basah untuk 
mendukung pertumbuhan hutan. 

1.774,18 3.391,05

Pemulihan hutan dengan penanaman 
kembali seluas 1.774, 18 hektare dan 
suksesi hutan secara alami seluas 
3.391,05 hektare.
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Kedua instansi ini terkesan dengan kedekatan Taman Nasional 
Sebangau dengan masyarakat. Bahkan, masyarakat rela menjaga 
Sebangau sebagai sumber kehidupan. Kedekatan Taman Nasional 
Sebangau dengan masyarakat dapat dilihat saat kemarau panjang. 
Saat terjadi kebakaran, masyarakat beramai-ramai siang dan malam 
menjaga Sebangau dari kebakaran. 

JIKA KEMBALI PADA LIMA TAHUN LALU saat mengawali kemitraan, 
berbagi pengalaman dan saling percaya adalah kunci kerjasama 
Sebangau dan Great Dismal Swamp. Alhasil, kemitraan melambungkan 
Sebangau ke pentas dunia. 

Pada masa awal, kemitraan diawali dengan mengembangkan jejaring 
pembelajaran. Tujuannya, mengembangkan atsmosfer belajar dari para 
ahli di luar negeri, dan masyarakat. Jejaring pembelajaran ini, Sebangau 
turut hadir dalam forum temu peneliti internasional pada tahun 2015. 
Forum ini bisa dikatakan titik tolak perjalanan yang menginspirasi 
kawasan konservasi di Indonesia maupun Amerika Serikat. Sebangau 
dan Great Dismal Swamp, dengan dukungan U.S.DOI-ITAP, menjadi 
wakil kerjasama Indonesia - AS dalam peningkatan kapasitas pengelolaan 
gambut di International Peat Congress ke-15, Sarawak, Malaysia. 

Ajang internasional ini dihadiri para ahli dan peneliti gambut dari 
seluruh dunia. Sehingga, diharapkan dapat membuka kesempatan 
bagi Sebangau dan Great Dismal Swamp untuk lebih dikenal kalangan 
internasional. Kepala Balai Taman Nasional Sebangau Adib Gunawan 
dan Kepala Seksi Dedi Sentosa hadir dalam ajang itu. Selama ajang ini, 
U.S. DOI menggelar diskusi serius tapi santai dengan para ahli gambut 
yang pernah meneliti di Sebangau. Para ahli itu seperti Susan Page 
dari Inggris, beberapa ahli dari Jepang, dan lembaga yang lebih dahulu 
meneliti gambut Sebangau, CIMTROP (Center for International 
Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatland). 

Pada 2018, giliran staf struktural berkesempatan ikut serta dalam 
seminar wisata alam yang diselenggarakan Colorado State University. 
Doni Maja dan wakil Taman Nasional Tanjung Puting mengikuti 
seminar keliling taman nasional, monumen nasional, dan hutan 
lindung di empat negara bagian AS. Doni bersama wakil dari berbagai 
negara belajar mengenai pengelolaan wisata alam dan kawasan lindung 
selama dua pekan. 

Pun, Great 
Dismal Swamp 

melakukan 
penanaman untuk 
memulihkan hutan 

pinus Atlantic 
white cedar (atas). 

Sementara itu, 
pengelola sengaja 

mengurangi 
vegetasi yang 
tak diinginkan 

tumbuh (bawah)  - 
halaman sebelah.

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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Hingga 2020, staf Sebangau telah menjalin banyak pertemanan dan 
pencapaian baik di level nasional dan internasional. Artinya, kemitraan 
bukanlah hasil kerja keras satu pihak saja. Kemitraan ini merupakan 
sinergi dari berbagai pihak: pemimpin, staf, petugas lapangan, dan 
pihak terkait. Sinergi inilah pijakan untuk melangkah ke depan. 

Saat ini, Sebangau sudah dikenal luas di Indonesia. Balai Taman 
Nasional Sebangau menjadi unit pelaksana teknis pertama di 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengemban 
mandat kerjasama dengan kawasan lindung di Amerika Serikat. 
Kerjasama ini mengukuhkan upaya Sebangau dalam mencapai visinya 
sehingga menginspirasi kawasan konservasi lain.

Chris dan Fred menyebutkan bahwa kemitraan telah memverifikasi 
strategi pengelolaan lahan gambut Great Dismal Swamp adalah tepat. 
Selain itu, mereka juga membiasakan diri untuk berkomunikasi secara 
efektif dengan para mitranya. 

Chris menuturkan, strategi Sebangau dalam pelibatan masyarakat 
menjadi teladan bagi Amerika Serikat dalam pelayanan publik. 
Bahkan, Chris bermimpi menciptakan media edukasi seperti Sebangau 

for Kids untuk anak-anak di sekitar Great Dismal Swamp. Chris bahkan 
mencontoh hal kecil tapi efektif bagi pengunjung: papan komentar mirip 
di Sebangau bagi pengunjung untuk menuliskan kesannya tentang 
Great Dismal Swamp. Hal lain yang sederhana namun terobosan untuk 
Great Dismal Swamp adalah penggunaan teknik waterpas dalam survei 
elevasi di hutan lebat. Teknik ini dipandang efektif dan efisien. Selama 
ini, survei dan pekerjaan di Great Dismal Swamp memakai alat canggih 
namun menyita waktu dan tenaga untuk melakukannya. Waterpas 
cukup efektif untuk menunjukkan perbedaan tinggi di hutan bersemak 
dibandingkan dengan teodolit.

Kemitraan telah membuka ruang saling berbagi pengetahuan 
dan pembelajaran. Kedua kawasan saling meresapi dan bersenyawa. 
Dengan segudang pembelajaran,  kedua kawasan beda benua ini 
berharap untuk terus melanjutkan kemitraan Sister Protected Area. 

Chris berharap Taman Nasional Sebangau memperluas kemitraan 
dengan universitas, kalangan pendidikan, lembaga riset, sehingga dapat 
mendukung generasi muda yang siap untuk konservasi dan mencintai 
Sebangau.***

Di hutan Great 
Dismal Swamp, 
pinus Atlantic 
white cedar 
tumbuh hingga 
tajuk teratas.

FOTO: HARDIAN AGUSTIN 
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Danau Drummond memikat para pejalan untuk sejenak menjelajahi 
kawasan Great Dismal Swamp. Seperti pada lawatan staf taman 
nasional Indonesia ke Great Dismal Swamp. 

FOTO: EFAN EKANANDA
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Kawanan bekantan meriung di pepohonan. Monyet belanda 
(Nasalis larvatus) ini endemik Kalimantan, dan hidup nyaman di 
Taman Nasional Sebangau.

 KEMITRAAN SISTER PROTECTED AREA MEMPERKAYA 

DASAR PIJAKAN BAGI PEMULIHAN EKOSISTEM 

GAMBUT SEBANGAU. KEMITRAAN YANG MEMBUKA 

PELUANG SINERGI BERKELANJUTAN DI MASA DATANG .

CATATAN KECIL

MASA DEPAN

  4

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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AKHIRNYA, KEMITRAAN SISTER PROTECTED AREA 

ADALAH IKHTIAR BERSAMA UNTUK MENGUBAH 

TANTANGAN MENJADI PELUANG DEMI MENCAPAI 

TUJUAN KONSERVASI GLOBAL. DALAM KEMITRAAN 

INI, TAMAN NASIONAL SEBANGAU DAN GREAT 

DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE 

BERKONTRIBUSI DALAM PENYELAMATAN BUMI.

Staf Great Dismal Swamp mendampingi tim lawatan taman nasional 
Indonesia saat menjelajahi Danau Drummonds. Kemitraan ini begitu 
banyak meninggalkan kesan dan pertautan ilmu pengetahuan dalam 
pengelolaan kawasan konservasi.

A

Kemitraan membuktikan manusia adalah makhluk sosial. Untuk 
mencapai tujuan bersama, manusia memerlukan mitra yang saling 
melengkapi dengan keragaman sudut pandang. Kemitraan yang hidup 
memberikan kesempatan kedua kawasan lindung saling meninjau 
bahwa upaya konservasi ekosistem gambut berada di jalan yang 
benar. Lalu, pada akhirnya merayakan keberhasilan bersama—bukan 
sukses yang menonjolkan satu pihak sambil merendahkan pihak lain. 
Seiring perkembangan, energi kerjasama ini juga merasuki kehidupan 
sehari-hari, mulai dari keluarga, dunia pekerjaan, hingga kolaborasi di 
tingkat komunitas. 

Begitu pun, dalam kehidupan organisasi pengelola kawasan 
konservasi. Banyak orang mengatakan bekerjasama akan lebih baik. 
Bersinergi, kata orang, akan menuai hasil yang lebih baik. Tapi, 
mengapa? Kenapa harus bekerjasama jika bekerja sendiri lebih praktis 
dan menguntungkan? 

Barangkali, jawabannya mengendap dalam keseharian: kecemasan 
untuk berbagi. Kadang, ada semacam ketakutan untuk berbagi sumber 
daya, bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan. Ketakutan inilah 
yang mengerdilkan manusia sebagai makhluk sosial. Padahal, dengan 
bekerjasama, akan membuka betapa luas cakrawala pengetahuan 
dengan berbagai sudut pandang. 

FOTO: EFAN EKANANDA
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Keragaman perspektif ini tentu mengusik asumsi-asumsi yang telah 
terpatri sebelumnya, dan memberikan reaksi yang berbeda terhadap 
masalah. Pada titik itu, kerjasama Sister Protected Area mempertanyakan 
kembali perspektif lama dengan membandingkan perspektif baru. 
Apakah perspektif baru akan mempengaruhi dalam mengambil 
kebijakan yang objektif? Pertanyaan ini menyiratkan bahwa kemitraan 
bilateral ini menuntut kedua kawasan lindung untuk memasuki tahap 
baru dalam konservasi ekosistem gambut. Tuntutan itu alamiah, wajar, 
dan kemestian.

Pengambilan keputusan adalah proses panjang dengan menimbang 
berbagai aspek. Itulah yang dialami dua kawasan konservasi di dua 
benua yang berbeda ini. Sehingga, keduanya saling bertukar sumber 
daya, pengetahuan, sudut pandang, dan bahkan data-data yang menjadi 
bekal untuk meninjau ulang tindakan pengelolaan kawasan. 

Taman Nasional Sebangau belajar bagaimana pengelolaan berbasis 
saintifik dapat dijalankan dalam pengelolaan kawasannya. Sementara 
itu, Great Dismal Swamp menanggung beban berat untuk menginspirasi 

Taman Nasional Sebangau. Namun, beban berat itu melambungkan 
kepercayaan diri Great Dismal Swamp dalam mengelola kawasan 
konservasinya. 

Kolaborasi ini berhasil sehingga menjadi teladan bagi kawasan 
lindung lain di Indonesia. Hal ini tak lain adalah buah dari rasa saling 
percaya dalam kemitraan. Kedua kawasan ini saling mendukung dan 
tak pelit untuk berbagi ilmu pengetahuan.

Setelah lima tahun kerjasama yang hidup, agaknya kedua kawasan 
pantas mengambil jeda sejenak. Sebuah masa jeda untuk saling 
mengevaluasi kemitraan yang baru usai. 

Rehat ini sekaligus untuk memberikan waktu untuk menatap 
kerjasama baru di masa datang. Akankah kemitraan yang telah 
menjadikan kedua kawasan selangkah lebih maju ini bisa berlanjut ke 
langkah selanjutnya?

Kerjasama selama lima tahun terakhir telah meletakkan fondasi 
bagi pijakan kemitraan di masa datang. Dengan merenung kembali, 
ada beberapa gagasan baru yang mungkin dapat diwujudkan dalam 
kemitraan ke depan. 

Pertama, berbagi pengetahuan dalam mitigasi kebakaran hutan dan 
lahan. Tantangan utama Taman Nasional Sebangau adalah kebakaran 
hutan. Pada musim kemarau, risiko kebakaran terbilang tinggi. 
Lantaran gambut Sebangau lembab dan hangat, kebakaran hutan lebih 
bersifat antropogenik. 

Kebakaran hutan memiliki dampak terbesar dalam degradasi 
ekosistem gambut. Sebagai hamparan kubah gambut, kebakaran adalah 
petaka. Karena itu, Sebangau memerlukan pengetahuan baru tentang 
teknik pencegahan dan pemadaman kebakaran. 

Sementara itu, lahan Great Dismal Swamp berupa gambut mineral. 
Lantaran lebih kering, kebakaran di Dismal Swamp umumnya 
disebabkan oleh sambaran petir. Dengan situasi seperti itu, teknik 
pemadamannya unik: membakar lebih dulu material yang mudah 
terbakar untuk mencegah api meluas.

Di tingkat komunitas, ada kelompok Americorp yang berisi relawan 
kaum muda yang membantu pemadaman kebakaran dan membakar 
dulu material. Sedangkan di Sebangau, ada masyarakat peduli api 
(MPA) yang turut berjibaku dalam mencegah dan memadamkan 
kebakaran. 

Pemulihan 
hidrologi akan 
melestarikan 
ekosistem gambut 
seisinya. Kelak, 
jasa lingkungannya 
akan dinikmati 
dari generasi 
ke generasi. 
Secara global, 
dua kawasan 
lindung ini juga 
bersumbangsih 
dalam mitigasi 
perubahan iklim.

FOTO: ISMIN IKHWANUR
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Alam adalah tempat belajar sesungguhnya. Baik di Taman Nasional 
Sebangau (halaman ini) dan Great Dismal Swamp (halaman 
berikutnya), kedua belah pihak belajar bersama sambil menyapa alam.

FOTO: HIDAYAT TURRAHMAN
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Pengalaman yang berbeda dalam penanggulangan kebakaran hutan 
ini dapat menjadi bekal bagi pertukaran ide dan pengetahuan antara 
Sebangau dan Great Dismal Swamp.

Kedua, kemitraan membekali Taman Nasional Sebangau dengan 
segudang ilmu pengetahuan tentang restorasi ekosistem gambut. 
Pengetahuan Sebangau ada yang bersifat praktis, dan ada juga konsepsi. 
Praktik-praktik restorasi dapat dilihat di Taman Nasional Sebangau. 
Jadi, ada teori, ada praktik. Itu di lapangan. 

Sementara itu, di tingkat global, upaya Sebangau jelas berkontribusi 
dalam mitigasi perubahan iklim. Artinya, manfaat upaya pengelolaan 
di Sebangau dan Great Dismal Swamp memiliki jangkauan luas.

Menimbang hal itu, kemitraan di masa datang nampaknya perlu 
mengkomunikasikan sumbangsih Sebangau dalam mitigasi perubahan 
iklim kepada berbagai kalangan. Dengan memperluas jangkauan 
komunikasi dan jejaring, cita-cita Sebangau sebagai model pengelolaan 
gambut tropis tingkat dunia dapat menginspirasi kawasan lindung lain.

Pada kemitraan Sister Protected Area, secara informal sebenarnya 
telah terjalin jejaring dengan para pihak yang berkecimpung dalam 
perubahan iklim—semisal program badan penerbangan dan antariksa 
NASA (The National Aeronautics and Space Administration), Earth 
to Sky. Ke depan, ide berjejaring dalam perubahan iklim ini pantas 
diperluas agar bisa mempertegas kontribusi Sebangau. 

Ketiga, mengarusutamakan edukasi lingkungan bagi murid 
sekolah di sekitar Taman Nasional Sebangau. Selama kemitraan, 

Kementerian Dalam Negeri AS (United States Department of the 
Interior (U.S. DOI) mendukung fasilitas teater mini, perpustakaan, 
dan ruang pamer. Fasilitas ini dapat menjadi wahana edukasi dengan 
mengundang siswa-siswi ke Taman Nasional Sebangau. Harapannya, 
gagasan pendidikan lingkungan di kawasan konservasi ini dapat 
menautkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 
Kementerian Pendidikan.

Keempat, mengukuhkan hasil analisis data hidrologi sebagai dasar 
kebijakan dalam mengelola kawasan. Dengan menganut pengelolaan 
berbasis data, upaya konservasi gambut bisa efektif dan efisien. 

Kelima, meningkatkan kepemimpinan konservasi bagi staf Taman 
Nasional Sebangau. Upaya ini penting untuk seluruh staf sebagai bekal 
dalam mengelola kawasan. Dengan bekal kepemimpinan, setiap staf 
dapat mengelola diri-sendiri, keluarga, rekan seprofesi, komunitas 
dampingan, dan organisasi dalam jenjang pengelolaan kawasan.

Selain beberapa pokok pikiran di atas, tentu saja, juga perlu 
mengangkat pengalaman Sebangau untuk kawasan konservasi yang 
lain di Indonesia. Rasa saling percaya yang dipegang Sebangau dan 
Great Dismal Swamp dapat menjadi pelajaran bagi kawasan konservasi 
di Indonesia untuk lebih terbuka terhadap hal-hal baru. 

Pengalaman menunjukkan, Sebangau telah menjadi destinasi 
pembelajaran bagi para pihak di lingkup Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, kalangan akademis, dan 
peneliti. ***  

FOTO: GREAT DISMAL SWAMP NATIONAL WILDLIFE REFUGE FOTO: ISMIN IKHWANUR

Berbagai hidupan 
liar, seperti black 
rat snake (Elaphe 
obsoleta) yang 
mendiami Great 
Dismal Swamp 
(atas) dan ular hijau 
(Tropidolaemus 
subannulatus) di 
Sebangau (kiri) 
tergantung pada 
ekosistem gambut 
yang sehat. 
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Perahu yang langsing ini akan menembus sekat kanal yang dibangun 
untuk menyeimbangkan kembali hidrologi Sebangau.



TENTANG PENULIS

NOVIYANTI NUGRAHENI

Menulis dan menggambar adalah dua cara ibu satu anak ini 
mengaktualisasikan sudut pandang dunianya. Setelah menerbitkan 
buku pertamanya, "Titik Balik Sebangau," dan beberapa karya 
ilustrasi di beberapa instansi, kecintaannya pada dunia konservasi 
terus tumbuh berkembang. Karya-karya itu telah memupuk rasa 
cintanya pada dunia pelestarian. 

Lulusan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor ini 
mengabdikan diri sebagai penyuluh kehutanan di Taman Nasional 
Sebangau sejak 2009. Ia berkesempatan magang di Great Dismal 
Swamp National Wildlife Refuge, Amerika Serikat, dan turut 
mengikuti pelatihan kepemimpinan di Goethe University, Jerman. 




