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KATA PENGANTAR
Tim pelaksana kegiatan Deskripsi Kondisi Bentang Alam serta Komunitas Hutan dan Masyarakat di
Dalam dan Sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TN-BBBR) Wilayah Kalimantan
Tengah, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, karena laporan ini dapat diselesaikan.
Laporan ini disusun mengacu pada kerangka acuan kegiatan eksplorasi keanekaragaman hayati TNBBBR yang dibuat oleh WWF Kalimantan Tengah dan HoB Program, yang telah disesuaikan
berdasarkan hasil klarifikasi bersama tim pelaksana dan Pimpinan Tim WWF Kalimantan Tengan HoB
Program. Keseluruhan isi laporan ini, terdiri dari: Rencana Kegiatan yang akan Dilaksanakan pada
Survei Detail mendatang dan Rangkuman Hasil Pra Survei/Orientasi dengan maksud untuk
memberikan pengayaan terhadap data dan informasi tentang TN-BBBR yang akan digunakan sebagai
bahan masukkan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya
(RPTN-BBBR).
Tim pelaksana mengucapkan terimakasih banyak, terutama kepada Kepala Balai Pengelola Taman
Nasional Bukit Baka Bukit Raya beserta staf, Pimpinan WWF Indonesia Kalimantan Tengah dan HoB
Program, serta Masyarakat di Desa Batu Panahan dan Sabaung, juga kepada semua pihak yang tidak
dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu kami, hingga kegiatan ini dapat
terlaksana.
Dalam wujudnya yang sederhana, serta jauh dari sempurna, tim pelaksana membuka hati untuk
segala kritik dan saran membangun guna perbaikkan tugas-tugas mendatang.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi parapihak yang membutuhkannya, terutama dalam rangka
penyusunan RPTN-BBBR, serta dapat memberikan kontribusi berarti terhadap rintisan pembangunan
KPH Konservasi atau KPH Lindung di sekitar kawasan tersebut.

Palangka Raya,
Koordinator Tim,

Desember 2008

BISMART FERRY IBIE
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang merupakan kawasan konservasi yang terletak di jantung
Pulau Kalimantan, memiliki peranan penting karena fungsi hidroorologisnya sebagai daerah
tangkapan air bagi Daerah Aliran Sungai Melawi dan sekitarnya di Propinsi Kalimantan Barat dan
Daerah Aliran Sungai Katingan dan sekitarnya serta Daerah Aliran Sungai Kahayan dan sekitarnya di
Propinsi Kalimantan Tengah. Kawasan hutan ini, juga merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan
hujan tropika pegungan yang khas dan mendominasi puncak-puncak pegunungan Schwaner. Oleh
karena itu, keberadaan dan fungsinya harus tetap dijaga kelestariannya.
Dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem dan manfaat ekonominya, maka sesuai dengan
peruntukkannya, diperlukan Rencana Pengelolaan yang logis dan berpihak kepada semua pemangku
kepentingan. Saat ini, kerangka dasar pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya,
didasarkan pada rencana pengelolaan tahun 1995 yang disusun oleh Sub Balai Konservasi Sumber
Daya Alam (KSDA) Kalimantan Barat. Akan tetapi, sesuai dengan ragam kondisi dan dinamika yang
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ada, serta adanya otoritas pengelolaan yang sepenuhnya berada pada Balai Pengelolaan TN-BBBR,
juga sejalan dengan visi dan misi yang diembannya, serta terdapatnya persyaratan yang mengatur,
bahwa kawasan Taman Nasional harus dikelola berdasarkan sistem zonasi (Peraturan Pemerintah
Nomor 68 tahun 1998 pasal 30 ayat 2, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional
yang mengharuskan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya segera melakukan penataan zonasi
kawasannya. Serta dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut-II/2008,
tentang Pedoman penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian
Alam. Maka, dibutuhkan perbaikkan-perbaikkan terhadap Rencana Pengelolaan Taman Nasional
Bukit Baka Bukit Raya (RPTN-BBBR) tersebut.
Dalam mendukung penyusunan RPTN-BBBR yang lebih baik, diperlukan peningkatan kuantitas dan
kualitas data kualitatif dan kuantitatif yang ada. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan
adalah dengan melakukan kajian lanjutan terhadap data potensi bio-geofisik dan sosekbud,
kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional tersebut.
Kajian ini sangat penting untuk melengkapi data dan informasi yang telah ada dan sebagai bagian
tidak terpisahkan di dalam upaya meletakkan dasar bagi penataan zonasi dan intervensi pengelolaan
kawasan tersebut. Data dan informasi tersebut, digali melalui kegiatan deskripsi komunitas hutan dan
masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, melalui kerjasama
antara pengelola TN-BBBR dengan WWF Indonesia HoB Program, serta berbagai pihak lainnya.
Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan, maka seluruh kawasan hutan
terdiri dari dari 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan
produksi. Kawasan hutan tersebut, terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menjadi
bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan yang meliputi KPH Konservasi, KPH Lindung, dan KPH
Produksi. KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu administrasi atau lintas
wilayah administrasi pemerintahan. Dijelaskan lebih lanjut, dalam hal satu KPH, dapat terdiri dari
lebih dari satu fungsi pokok hutan, maka penetapan KPH tersebut berdasarkan fungsi yang luasnya
dominasi.
Perencanaan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang baik, akan mendukung terbentuknya KPH
yang mantap di sekitar kawasan Pegunungan Schwaner. Sehingga diharapkan, bahwa intervensi
terhadap pengelolaan kawasan tersebut dapat dilakukan secara logis dan sistematis, dan selanjutnya
dapat meningkatkan fungsi keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang lebih proporsional
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan dukungan terhadap
kepentingan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperjelas deskripsi yang telah ada tentang kondisi biogeofisik dan
sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar
kawasan TN-BBBR, dengan tujuan untuk memberikan tambahan data dasar dalam rangka
penyusunan RPTN-BBBR.
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C. Ruang Lingkup
Kegiatan ini mencakup orientasi/pra survey dan survey menyeluruh untuk seluruh komponen aspek
geo-fisik dan kimia, biologi darat dan air, serta sosial budaya, kesejahteraan dan kesehatan
masyarakat di dalam dan disekitar kawasan TN-BBBR.

Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.
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II. KEADAAN UMUM
A. Letak dan Luas
Secara administrasi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya berada pada dua propinsi, yaitu Propinsi
Kalimantan Barat dan Propinsi Kalimantan Tengah dengan luas 181.000 Ha, dan terbentang antara
o
o
o
o
112 15’ - 113 Bujur Timur dan 0 1’ - 0 29’ Lintang Selatan. Bukit Raya berada dalam wilayah
administrasi Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dengan luas
110.590 Ha, sedangkan Bukit Baka berada dalam wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi
di Propinsi Kalimantan Barat dengan luas 70.500 Ha. Sehingga total luasnya adalah 181.590 ha.
Pegunungan Schwaner medominasi kawasan ini dengan ketinggian antara 240 - 2.278 m dpl., dengan
titik tertingginya adalah Bukit Raya yang sekaligus merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan,
sedangkan Bukit Baka merupakan bukit tertinggi kedua setelah Bukit Raya. Enam puncak gugusan
pegunungannya bersusun dengan ketinggian mencapai 1.400 m. Keberadaan pegunungan tersebut
merupakan perwakilan dari tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan, dengan curah hujan
tahunan 4.102 mm/thn dan temperatur berkisar antara 20°-32° dengan kelembaban relatif tinggi
(86%).
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B. Geologi, Tanah, dan Topografi
Topografi
Berdasarkan Peta Tanah Propinsi Kalimantan Barat skala 1: 500.000 (Lembaga Penelitian Tanah
Bogor, 1972), jenis tanah di kawasan TN-BBBR, Kabupaten Sintang pada umumnya terdiri dari jenis
tanah Podsolik Merah Kuning (Tanah Merah), Latosol (Tanah Merah), dan Litosol (Tanah Tanpa
Diferensiasi Horizon), dengan bahan induk batuan beku endapan, baduan tuff dan metamorf.
Sedangkan fraksi tanahnya kasar, permeable dan sangat mudah tererosi. Tanah lapisan atas
umumnya granular dengan warna cenderung gelap dan kaya akan bahan organic. Sedangkan tanah
pada lapisan bawah permukaan (subsoil) berwarna merah hingga kuning yang menandakan bahwa
tanah tersebut tidak terdapat bahan organic dan mengandung oksida desie nematt (besi) atau
geothine.
Bukit Baka Bukit Raya terdiri atas serangkaian daerah pegunungan dengan fisiografi berupa
pegunungan patahan. Ketinggian daerah ini bervariari antara 150 – 2.278 m dpl. Puncak-puncak yang
memilki ketinggian di atas 1.400 m dpl yang berada di dalam kawasan Taman Nasional adalah Bukit
Panjake (1.450 m dpl), Bukit Lesung (1.600 m dpl), Bukit Panjing (1.520 m dpl), Bukit Baka (1.617 m
dpl), Bukit Melabanbun ( 1.850 m dpl), Bukit Asing (1.750 m dpl), dan Bukit Raya (2.278 m dpl).
Kelerengan umumnya bervariasi antara datar, landai, agak curam dan curam. Dataran rendahnya
merupakan kawasan landai dan berbukit. Topografi di bagian Selatan lebih landai dibandingkan
dengan di bagian Utara dan sepanjang batas propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan tengah
umumnya bertopografi curam (> 40%).
Laporan akhir pengadaan Citra Landsat/Satelit Image pada kawasan ini (1985) terhadap hasil
interpretasi penyadapan data ekstra landsat TMFCC skala 1: 100.000 yang didukung dengan peta
topografi skala 1 : 250.000, bentuk lapangannya dapat dibedakan menjadi sistem dataran seluas
2.901 Ha (1,6% dengan kemiringan antara 18-25%), perbukitan seluas 42.921 ha (23,7%) dengan
kelerengan 30-75% dan pegunungan seluas 135.268 ha (74,7%, dengan tingkat kelerengan 50-80%).
Bagian Utara dan Timur dari kawasan taman nasional ini memiliki kelerengan lebih dari 30%, dimana
dinamika vegetasi terjadi secara alami. Akan tetapi berlawanan dengan keadaan pada bagian
Selatannya yang berada pada ketinggian antara 150 - 300 m dpl. Kawasan pegunungan Schwaner
merupakan batuan volkanik yang terbentuk pada era tertier pertengahan. Analisis tanah yang
dilakukan terhadap sampel yang diambil berupa jalur dari bagian timur taman nasional ini ke arah
puncak Bukit Raya menunjukkan bahwa dengan meningkatnya ketinggian lahan terhadap permukaan
laut, diketahui bahwa terdapat perbedaan jenis tanah berupa ferralsol – cambisol – acrisol – gleysol –
histosol (Reuler, 1987), dengan kandungan hara tanah yang rendah.

C. Iklim
Kawasan ini memiliki tipe iklim A (Schmidt dan Ferguson) dengan curah hujan rata-rata 2.757 mm per
tahun. Temperatur rata-rata 19,50C hingga 34,30C, serta kelembaban udara relative rata-rata 86%.
Data iklim yang dicatat selama ini masih sangat terbatas, dimana hubungan antara cuaca pada lokasi
pengamatan cuaca di Nanga Pinoh yang berjarak kurang lebih 75 km sebelah Barat Laut taman
nasional ini masih belum jelas yang diduga karena terdapatnya pengaruh iklim local dari kawasan
Pegunungan Schwaner. Hasil pengamatan selama 7 tahun di Nanga Pinoh menunjukkan curah hujan
berkisar antara 2.935 – 4.071 mm per tahun, dengan kejadian hujan tertinggi antara bulan Oktober
hingga Mei. Selanjutnya kawasan ini sangat dekat dengan ekuator yang sangat dipengaruhi oleh iklim
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musimam yang tercermin pada floranya, dimana pohon-pohon cenderung berbunga pada awal
musim hujan dan buah mengalami kematangan pada akhir musim tersebut.

D. Hidrologi
Bentuk aliran sungai yang mengalir dari kawasan ini menuju sungai Katingan dan sungai Kahayan,
secara umum dapat dinayatakan berupa corak bulu burung. Corak yang demikian, memiliki daerah
pengaliran di kiri kanan sungai utama dimana anak-anak sungainya mengalirkan air ke sungai utama
dengan debit banjir yang kecil akibatnya, waktu tiba banjir dari anak-anak sungai tersebut berbedabeda. Akan tetapi, banjir pada bagian hilirnya akan berlangsung relatif lama. Selanjutnya, hasil
pencatatan tentang hidrologi kawasan ini secara intensif relatif sulit didapatkan.

E. Flora dan Fauna
Hasil awal dari penelitian tumbuhan dan ekologi yang telah dipublikasikan Nooteboom (1987) dari
jalur Timur taman nasional ini hingga ke Puncak Bukit Raya, menunjukkan bahwa karakteristik
vegetasinya berupa hutan dipterocarpaceae dataran rendah pada ketinggian 400 m asl, dimana
Dipterocarpaceae mendominasi > 30% tajuk hutannya. Di atas 400 m asl, jumlah Dipterocarpaceae
mengalami penurunan dan didominasi oleh hutan Fagaceous. Sedangkan wilayah pegunungannya
didominasi oleh Vegetasi Ericoid, dan pada ketinggian di atas 1.600 m asl didominasi oleh hutan
moss. Selanjutnya, sebuah survey flora dan fauna telah dilakukan pada bagian Utara Bukit Raya (LIPI,
1994). Akan tetapi, masih diperlukan ekspedisi lanjutan untuk melengkapai daftar tumbuhan dan
karakteristik ekosistemnya.
Secara keseluruhan wilayah ini tertutup dengan vegetasi tingkat pohon dan penyebarannya bervariasi
dari kaki bukit hingga ke puncak-puncaknya. Vegetasi pada dataran rendah (kaki Bukit) hingga
ketinggian 400 m menunjukkan kekhasan hutan hujan dataran rendah dan mengandung ± 30%
species family Dipterocarpaceae.
Dengan adanya perubahan ketinggian tempat, maka tipe vegetasi dominan berubah secara bertahap,
sehingga di wilayah ini ditemui tipe-tipe vegetasi Hutan Dataran Rendah, Hutan Dataran Tinggi, Hutan
Pegunungan, Vegetasi Sungai, dan Vegetasi Lumut (di puncak-puncak bukit).
Variasi topografi dan ketinggian kawasan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya membuat kawasan
ini mempunyai vegetasi cukup lengkap, mulai dari tipe hutan dataran rendah hingga hutan
pegunungan atas. Adapun jenis-jenis khas yang terdapat di kawasan ini adalah: Dipterocarpus
oblongofolius, Salaca zalaca, Nauclea rivularis, Osmoxylon helleborium, Pinanga rivularis, Saurauria
angustifolia, Dipteris lobiana, Asplenium sabaquatile, Tektaria hosei, Bolbitis sinuata. Selain itu juga
terdapat berbagai jenis anggrek yang tumbuh di batang-batang pohon besar, diantaranya jenis
Coelogyne rohusonii, Cymbidium sp, Gramatophyllum speciosum dan Sarchonthes sp.
Tercatat 817 jenis tumbuhan yang termasuk dalam 139 famili diantaranya Dipterocarpaceae,
Myrtaceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, dan Ericadeae. Selain terdapat tumbuhan untuk
obat-obatan, kerajinan tangan, perkakas/bangunan, konsumsi, dan berbagai jenis anggrek hutan.
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Terdapat bunga raflesia (Rafllesia sp.) yang merupakan bunga parasit terbesar dan juga tumbuh di
Gunung Kinibalu Malaysia. Tumbuhan endemik antara lain Symplocos rayae, Gluta sabahana, Dillenia
beccariana, Lithocarpus coopertus, Selaginnella magnifica, dan Tetracera glaberrima. Beberapa jenis
yang tercatat untuk pertama kalinya ditemukan di Kalimantan bahkan Indonesia adalah Gluta
sabahan Ding Hou (Suku Anacardiaceae), Microtropis valida Ridl (Suku Celasteraceae), Dillenia
beccariana martelli dan Tetracera glaberrima Martelli (Suku Dilleniaceae), Lithocarpus coopertus
(Blco) Rehd (Suku Fagaceae), Gonocaryum crassifolium Ridley (Suku Icacinaceae), Misrostegium
spectabile (Trin.) A. Camus (suku Graminiceaae) dan Selaginnela magnifica Warb (Suku
Selaginellaceae). Sedangkan jenis anggrek yang dapat ditemui adalah: Anggrek Plinplan (Dendrobium
mutaabile), Anggrek topas (Coelogyne
rochussenii), Anggrek topi (Polystacya flavescens),
Anggrek bintang berpijar (Bulbophyllum purpurescens), Anggrek lidah ular (Cymbidium
finlaysonianum), Anggrek jingga (Renathera matutina), Anggrek sisik (Pholidota giobosa), Thelasia
carinata, Claderia viridifolia, Eria floribunda, Trichoglottis loncolaria, Flickingeria fimbriata,
Grammatophylum speciosum, Agrostophylum longifolium, Collothe vestita, Dendrochylum crassum,
Liparis parviflora, Macodes petola, Agrostophyllum haseltii, Bulbophylum obscrorum, Coelogyne
septemcostata, Dendrochylum davindtianum, Eria cepifolia, Liparis condylobulbon, Pholida carnes,
dan Thelasis carinata.
Keunikan lain dari Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya ini adalah terdapatnya beraneka ragam jenis
satwa, diantaranya terdapat berbagai jenis burung seperti Burung Ruai (Argusianus argus) dan 3 jenis
Burung Enggang salah satunya adalah Burung Enggang Gading (Rhinoplax vigil). Jenis-jenis satwa
lainnya yang telah dijumpai di kawasan ini diantaranya mamalia, seperti Landak (Hystrix branchyura),
Lutung Merah (Presbytis rubicunda) dan Beruk (Macaca nemestrina). Reptilia seperti: katak dari
family Bufonideae dan Ranideae. Ular dari family Colabridae dan kadal dari family Scinsideae. Hingga
saat ini, Sumatra rhinoceros and cattle liar dianggap musnah dari dalam dan sekitar kawasan ini.
Sedangkan beberapa jenis dianggap terancam secara lokal, termasuk orangutan dan Argus pheasant.
Selanjutnya, diperlukan survey tentang insekta, reptil, dan burung sangat diperlukan sebelum status
konservasinya dapat ditentukan secara akurat.
Ekosistem di wilayah ini terbentuk sesuai dengan adanya perubahan bentang alam, kecuali pada
puncak-puncak bukit yang sudah mempunyai bentuk bentang alam pegunungan. Keberadaan flora
pada daerah ini menggambarkan variasi jenis hutan tropika basah. Hadirnya keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa pada tipe hutan ini disebabkan cepatnya regenerasi akibat adanya perubahan
bentang alam tersebut. Ekosistem taman nasional ini terdiri dari:
1.

2.

3.

4.

Ekosistem hutan Dipterocarpaceae dataran rendah. Ekosistem ini terletak pada ketinggian 100 –
1.000 m dpl, diperkirakan seluas 115.070 Ha (46%). Pada ketinggian kurang dari 700 m dpl,
tumbuh diantaranya: Bintangur (Callophylum kusteri), Benuang, Ulin, Bengkirai, Geronggang,
Kapur, Keladan, Keruing, Medang, Tengkawang Tukul, Meranti Merah, Meranti, Resak, Durian,
Ramoy, Pasak bumi, dan Seloang.
Ekosistem Hutan Perbukitan. Ekosistem ini terletak pada ketinggian antara 1.000 – 1.500 m dpl,
diperkirakan seluas 58.489,26 Ha (23,6%). Pada ketinggian 700 – 1.500 m dpl, banyak dijumpai
Agathis sp, Syzygium verecundum, Syzygium racemosa, Syzygium paludosum, Syzygium steenisii,
Syzygyium antisepticum, Syzgium rostratum, Syzygium rhamphiphyllum, dan Syzzygium lineatum.
Ekosistem Hutan Pegunungan. Ekosistem ini terletak pada ketinggian di atas 1.500 m dpl, tipe
ekosistem ini seluas 6.930 Ha (30%). Terdapat suku Myrtaceae, Aporuso sp (Fam.
Euphorbiaceae), Palaquim dasyphyllum (Fam. Sapotacea), Garcinia borneensis (Fam. Clusiaceae),
Litsea densifolia (Fam. Lauraceae), Baccaurea racemosa (Fam. Euphorbiaceae), Lithocarpus
ewyckii (Fam. Fagaceae), Diplycosia kemulensis, Rhododendron nervulosum, R. quadrasianum, R.
verticillata, Vaccinium claoxylon, dan V. clementis (Fam. Ericaceae).
Ekosistem Hutan Lumut. Vegetasi lumut terdapat di puncak-puncak bukit berupa lumut-lumut
epifitik, dalam jumlah berlimpah dan tumbuh subur yang menyelimuti dan bergelantungan pada
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batang-batang pohon, seperti: Nephentes ephippita, Burmannia longifolia, Calamus javasis,
Melastoma sp., Ficus discoidea, Myrica javanica, Leptospermum flavescens, Rubus alpertris,
Hedyotis sp., dan Polyosma sp.
Satwa mamalia dan primate yang dapat dijumpai antara lain macan dahan (Neofelis nebulosa),
orangutan (Pongo pygmeous), beruang madu (Helarctos malayanus euryspilus), kukang (Nyticebus
coucang borneanus), Lutung kelabu (Presbytis cristata), lutung hitam (Presbytis malalophos),
kelasi/lutung merang (Presbytis rubicunda), lutung dahi putih (Presbytis frontata), ungko (Hylobates
agilis), wau-wau (Hylobates lar), kelampiau (Hylobates muelleri), tarsius (Tarsius bancanus), kera ekor
pendek (Macaca sp.), kera ekor panjang (Macaca fascicularis), dan beruk (Macaca nemestrina), rusa
sambar (Cervus unicolor brookei), bajing terbang (Petaurista elegans banksi), dan musang belang
(Visvessa tangalunga), musang bergaris (Hemigalus derbyanus), linsang (Prionodon linsang), musang
(Paradoxurus hermaphroditus), binturong (Arctitis binturong), linsang/musang air (Cynogale
bennettii), musang wisel (Mustela nupides), dan kesadu (Mydaus javensis), kucing hutan (Felis
begalensis), kucing emas (Felis badia), babi hutan putih (Sus barbatus), babi hutan (Sus scrofa),
pelanduk (Tragulus napu), kancil (Tragulus sp), uncal kouran (Macropygia ruficeps), kijang (Muntiacus
muntjak), rusa sambar (Cervus unicolor), trengiling (Manis javanica), binatang malam (Tarsius
bancanus), tikus hutan (Apodemus sylvaticus) bajing kerdil pukang (Exilisciurus exilis), bajing kelapa
(Collosciurus notatus), bajing terbang (Petaurista elegans), landak (Hytrix brachyuran), kelelawar ekor
trubus (Emballonura alecto), dan codot malam (Macroglassus minimus).
Jenis burung yang menetap di taman nasional ini antara lain enggang gading (Rhinoplax vigil), rangkok
badak (Buceros rhinoceros borneoensis), enggang hitam (Anthracoceros malayanus), Elang tiram
(Pandion haliaetus), Elang bondol (Haliaetus indus), Elang kelabu (Butastur indicus), Elang wallace
(Spizaetus namus), Elang tikus (Elanus caeruleus), Elang hitam (Inctinaetus malayensis), Elang ikan
kecil (Ichthyophaga humilis), Alap-alap api (Falco moluccensis), Alap-alap capung (Microhierax
fringillarius), Puyuh (Coturnix chinensis), Kareo padi (Amaurornis phoenicurus), delemukan zamrud
(Chalcophaps indica), Cerek kalung hitam (Charadrius dubius), Punai leher merah (Treron vernans),
Burung hantu (Otus spilocephalus), Pelatuk (Hemicircus conceretus), Peragam besar (Ducula
pickeringi), Serindit melayu (Loriculus galgulus), Ayam hutan (Lophura bulweri),uncal kouran
(Macropygia ruficeps), kuau raja (Argusianus argus grayi), dan kuau kerdil Kalimantan (Polyplectron
schleiermacheri). Kuau kerdil merupakan satwa endemik pulau Kalimantan yang paling langka dan
terancam punah akibat kegiatan manusia di dalam hutan.
Sedangkan ikan yang dapat ditemui, yaitu dari famili Cypriniciae, dengan jenis-jenis: seluang
(Osteochilus spilurus), baung (Mystus micracanthus), adung (Hampala macrolepidota), Puntiopliotes
waandersi, Lambocheilos bo, Lambocheilos lehat, Tor tambra, Hampala banaculata, Puntioplites
waandersi, Chelonodon patoca dan Famili Crustaceae, terdiri dari Potomidae dan Palacomonidae,
dengan jenis-jenis Macrobracium sp. dan Pilimanus sp. Selanjutnya, reptil dan amphibi yang dapat
ditemukan antara lain: ular (Lamaria schlegeli), kadal (Spenomorphus) dan kura-kura darat dari famili
Testudinidae, katak daun, katak batu, dan kodok. Sedangkan seranga yang dapat ditemukan adalah
kupu-kupu (ordo Lepidoptera), kumbang (ordo Coleoptera), belalang (ordo Orthoptera), capung (ordo
Odonata), dan semut (ordo Hymenoptera).

F. Aksesibilitas dan Sumber Informasi
Cara pencapaian lokasi: Pontianak-Sintang-Nanga Pinoh (mobil), 460 km selama sembilan jam dan
dilanjutkan ke Nanga Nuak dengan speedboat selama 2,5 jam. Dari Nanga Nuak ke lokasi taman
nasional selama dua jam dengan mobil. Atau dari Palangkaraya-Kasongan menggunakan mobil
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selama 1,5 jam, dilanjutkan menggunakan speedboat selama tiga jam menuju Tumbang Samba, dan
ke Tumbang Hiran selama tiga jam dan ke Tumbang Senamang dan Kutuk Sepanggi selama dua dan
empat jam. Selanjutnya, melalui jalur masuk Sungai Baraoi, Sungai Bemban, Sungai Hiran, dan Sungai
Senamang.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keberadaan kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya dapat diperoleh di :
1. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Barat Jl. A. Rahman Saleh No. 33 Telp. (0561)
34613/30150, Pontianak.
2. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Tengah Jl. Yos Sudarso No. 5 Kotak Pos 32
Palangkaraya Telp. (0536) 21261/21268.
3. Sub Seksi Konservasi Sumberdaya Alam Kabupaten Sintang Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo
4. Visitor Center Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo

G. Sejarah Pengelolaan
Bukit Baka Bukit Raya merupakan gabungan Cagar Alam Bukit Baka di Propinsi Kalimantan Barat dan
Cagar Alam Bukit Raya di Propinsi Kalimantan Tengah. Penetapan Kawasan ini mengalami beberapa
kali perubahan. Pertama, tahun 1978 kawasan Bukit Raya ditetapkan sebagai Cagar Alam dengan luas
50.000 Ha. Kedua, tahun 1979 kawasan tersebut diperluas menjadi 110.000 ha. Ketiga, tahun 1981
Kawasan Bukit Baka ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam dengan luas 110.000 Ha. Keempat,
tahun 1982 luas Cagar Alam Bukit Baka bertambah menjadi 116.063 ha, Kelima, thaun 1987
mengalami pengurangan luas Cagar Alam menjadi 70.500 Ha. Keenam, tahun 1992, Cagar Alam Bukit
Baka dan cagar Alam Bukit Raya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 281/KptsII/1992, tanggal 26 Pebruari 1992 menjadi seluas 181.090 Ha.
Kawasan ini awalnya, dikelola melalui Proyek pengembangan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya
Sub Balai KSDA Propinsi Kalimantan Barat. Dalam mempersiapkan Rencana Pengelolaannya
Departemen Kehutanan bekerjasama dengan USAID-NRMP dan ITTO-SFMP untuk implementasi
rencana
pengelolaan
tersebut.
Identifikasi yang lebih spesifik dalam 25 tahun sesuai rencana pengelolaan TN-BBBR (NRMP, 1993)
mencakup identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna, survey tipe ekosistem, pemetaan komunitas
flora, dan penentuan jenis-jenis yang diprioritaskan untuk usaha-usaha konservasi.
Tujuan utama dari pengelolaan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya adalah: (a) Melindungi Sumber
Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, (b) Melindungi tata air, dan (c) Mendukung Pengembangan
Masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional.

H. Masyarakat Sekitar Taman Nasional
Masyarakat asli yang berada di sekitar taman nasional merupakan keturunan dari kelompok suku
Dayak Limbai, Ransa, Kenyilu, Ot Danum, Malahui, Kahoi dan Kahayan. Karya-karya budaya mereka
yang dapat dilihat adalah patung-patung kayu leluhur yang terbuat dari kayu belian, kerajinan
rotan/bambu/pandan dan upacara adat. Penduduk asli yang menetap di sekitar Taman Nasional Bukit
Baka-Bukit Raya merupakan keturunan dari kelompok suku Dayak Limbai, Ransa, Kenyilu, Ot Danum,
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Malahui, Kahoi dan Kahayan, walaupun demikian bahasa Indonesia sudah dimengerti oleh penduduk
dan dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan pertemuan umum. Pada umumnya
mereka hidup berkelompok dalam jumlah terbatas, tersebar di sepanjang sungai-sungai kecil yang
bermuara di Sungai Melawi dan di Kalimatan Barat maupun Sungai Katingan di Kalimantan Tengah.
Mata pencaharian mereka adalah berladang berpindah, berkebun dan memelihara ternak. Karyakarya budaya yang dapat disaksikan adalah patung-patung kayu leluhur terbuat dari kayu belian,
kerajinan tangan dari rotan maupun bambu dan daun pandan serta upacara-upacara adat.
Secara tradisional masyarakat suku Dayak tinggal sekeluarga di rumah panjang yang disebut Betang.
Pemerintah desa dipegang oleh lembaga adat yang dijalankan oleh kepala adat. Hukum adat yang
berlaku pada masing-masing desa umumnya mengatur hubungan sosial antar warga desa misalnya
perkawinan, perceraian, pemakaian lahan, tata cara pembukaan ladang pada bekas ladang maupun
hutan yang masih asli, penebangan pohon dan pemanfaatan hasil hutan.
Lokasi yang pasti dari pemukiman penduduk dalam kaitannya dengan zonasi taman nasional masih
kurang jelas, dimana ditemukan dua komunitas kecil masyarakat yang menghuni kawasan taman
nasional ini dan delapan lainnya berada disekitar kawasan tersebut (NRMP,1996). Selanjutnya
dijelaskan, hingga tahun 2018 diperkirakan akan terdapat sekitar 5.500 penduduk yang berarti
terdapat peningkatan kurang lebih tiga kali dari kondisi tahun 1996. Peningkatan pertambahan
penduduk diperkirakan sebesar 4-5% pertahun, dimana umur pernikahan dan pendidikan masih
relatif rendah.
Sistem pertanian yang dilakukan masih berupa pertanian ladang berpindah dengan siklus bera yang
semakin pendek. Pendeknya siklus bera tersebut, terjadi akibat bertambahnya jumlah penduduk,
terdapatnya areal pengusahaan hutan di sekitar kawasan tersebut, dan terbentuknya taman nasional
BBBR. Sedangkan penghasilan utama dari kegiatan pertanian hutan lainnya adalah karet dan rotan,
dimana karet umumnya ditanam di luar kawasan taman nasional, sedangkan rotan masih terdapat
kegiatan pemungutan yang berasal dari dalam kawasan taman nasional tersebut. Hasil dari usaha
tersebut masih memiliki nilai yang rendah dan sering sangat sulit diramalkan karena jauhnya akses
terhadap pasar. Selanjutnya, keterbukaan lahan yang ditumbuhi oleh padang alang-alang dapat
menjadi ancaman terhadap kawasan ini, apabila terjadi kebakaran. Demikian juga terhadap kegiatan
penambangan liar dan tebangan liar yang beberapa tahun lalu merupakan kegiatan yang sangat
popular, meskipun kegiatan tersebut saat ini sudah sangat jauh berkurang akibat cukup ketatnya
kontrol dari pemerintah.
Budaya dan agama lokal masih relatif kuat
dipertahankan oleh masyarakat lokal dalam
menjalani hidup kesehariannya. Pada
beberapa tempat masih dapat ditemukan
lokasi-lokasi yang dianggap keramat baik di
dalam maupun di sekitar taman nasional
ini.

I. OBJEK MENARIK
Pendakian, menyelusuri sungai dan
pengamatan satwa/tumbuhan. Bukit ini
mempunyai ketinggian 1.620 meter dpl,
dan sering ditutupi kabut dengan suhu
Rumah Betang Suku Dayak.
udara antara 15° - 20°C. Puncak Bukit Baka
dapat ditempuh sekitar tujuh jam
perjalanan dari Dusun Nanga Juoi Kecamatan Manukung. Pendakian, menyelusuri sungai dan
pengamatan satwa/tumbuhan, wisata budaya. Ketinggian Bukit Raya sekitar 2.278 meter dpl, suhu
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udara antara 7° - 10°C. Lama pendakian dari Nanga Jelundung, dusun Rumokoy, Mihipit, Hulu Labang,
Birang Merabai sampai ke puncak bukit sekitar 3-4 hari. Sungai Senamang, Sepan Apui dan Sungai
Ella. Arung jeram, sumber air panas, padang pengembalaan rusa, pengamatan satwa dan air terjun.
Juga, Stasiun Pelatihan dan Penelitian Kehutanan Kaburai. Stasion ini terletak di Dusun Kaburai.
Selanjutnya di Tumbang Gagu, masih dapat melihat rumah panjang tradisional suku Dayak yang
disebut Betang.
Potensi wisata kawasan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya dapat dikelompokkan antara yang
terdapat di dalam kawasan dan yang terdapat di luar kawasan. Keanekaragaman Tumbuhan dan
Satwa di Dalam Kawasan, dimana keberadaan jenis tumbuhan dan satwa yang melimpah merupakan
daya tarik utama untuk menghadirkan wisatawan di kawasan ini. Salah satu jenis tumbuhan langka
yang ada di kawasan ini, adalah Bunga Fatma Raksasa (Rafflesia sp.), yang tumbuh di sekitar Bukit
Raya (Kalimantan Tengah). Sedangkan beberapa jenis satwa yang dapat dengan mudah disaksikan
atraksinya adalah beberapa jenis Burung Enggang Gading (Rhinoplax vigil), Enggang Badak (Bucheros
rhinoceros) dan Burung Enggang Hitam (Bucheros malayanus). Sedangkan jenis primata yang paling
banyak terlihat adalah jenis Owa (Hylobathes moloch). Pemandangan yang membentang berwarna
hijau seolah tanpa akhir memperlihatkan bentangan hutan dengan struktur tajuknya yang bersusun,
terlihat sungguh menakjubkan. Aliran sungai yang dimulai dari puncak bukit berasal dari air terjun
atau riam, menghasilkan aliran sungai di dalam kawasan yang sangat jernih dan indah. Panorama
tersebut dapat disaksikan dari dalam maupun dari luar kawasan. Bagi pengunjung yang gemar
kegiatan photografi, kondisi ini tentu sangat mendukung kegiatan. Keindahan panorama alamnya
tentu menjadi daya tarik utama untuk menghadirkan pengunjung di kawasan ini. Keberadaan Bukit
Raya sebagai gunung tertinggi di Kalimantan (wilayah Indonesia) dengan ketinggian 2.278 m dpl,
tentu menyajikan pemandangan yang cukup mengesankan. Sumber mata air panas di Sungai Bukit
Rimban, yang terletak di atas Desa Tumbang Tabulus merupakan fenomena alam lainnya yang
menarik untuk dikunjungi. Air terjun dan jeram merupakan bentuk keindahan alam lainnya yang
dimiliki kawasan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya. Objek tersebut dapat disaksikan di sekitar
pondok wisata (visitor lodge) di Nanga Juoi.
Kekhasan daerah pedalaman adalah keramah tamahan masyarakatnya, arsitektur bangunannya yang
khas dan kebudayaan Dayak dan Melayu yang masih asli. Kondisi ini tentunya merupakan salah satu
bagian yang menarik bagi pengunjung taman nasional. Baik untuk tujuan penelitian maupun untuk
tujuan wisata. Pihak pengelola kawasan telah menyediakan beberapa fasilitas dan prasarana yang
berfungsi untuk mempermudah kegiatan pengelolaan dan mendukung kegiatan pengunjung :
1. Visitor Center yang terletak di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, Sintang, berfungsi sebagai pusat
informasi bagi pengunjung yang akan memasuki kawasan konservasi di Kabupaten Sintang.
2. Pos jaga kawasan di Dusun Belaban Ella, difungsikan sebagai pos pengawas kawasan dan
dilengkapi beberapa petugas lapangan.
3. Visitor Lodge (pondok wisata) yang terdapat di dalam kawasan taman nasional, berfungsi sebagai
sarana akomodasi bagi pengunjung. Di sekitar visitor lodge tersebut terdapat berbagai objek
menarik untuk kegiatan penelitian dan wisata alam. Diantaranya air terjun dan keanekaragaman
flora fauna.
4. Trail (jalan setapak) yang berfungsi sebagai jalan patroli kawasan dan jalur wisata alam.

J. Tekanan Terhadap
Terhadap Kawasan
Kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, umumnya mendapatkan tekanan berupa
perambahan hutan, penambangan emas tanpa ijin, dan perburuan liar.
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III. BAHAN DAN METODE
A. Alat dan Bahan
Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan deskripsi ini, disesuaikan dengan kegiatan yang
akan dilakukan, yaitu:

1. Analisis vegetasi. Untuk melakukan analisis vegetasi diperlukan peralatan, antar lain: GPS,
kompas, meteran 100 m, tali 500 m, kamera digital dan analog, mistar, clinometer/abney level,
hagameter, caliper, tallysheet, buku kunci identifikasi pohon, dan alat tulis lainnya.

2. Sampling Ikan, Plankton, dan Benthos. Alat-alat yang dipergunakan untuk sampling dalam
pelaksanaan kegiatan ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain: alat sampling
plankton, benthos dan ikan. Sedangkan alat yang digunakan adalah:
a. Alat dan bahan sampling plankton: plankton net untuk fitoplankton, palnkton net untuk
zooplankton, ember yang sudah ditera volumenya (10 liter), botol koleksi fitoplankton dan
zooplankton, bahan pengawet sampel berupa lugol.
b. Alat bahan sampling benthos: ekman grab, ember dan baskom penampung, saringan, botol
koleksi benthos dan bahan pengawet berupa formalin.
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c.

d.

Alat dan bahan pengukuran kualitas air: batu duga untuk mengukur kedalaman, seicchi disc
untuk mengukur kecerahan air, current meter untuk mengukur kecepatan arus air, termometer
untuk mengukur suhu air, dan kertas lakmus untuk mengukur pH air, serta untuk
conductivitymeter untuk mengukur daya hantar listrik air.
Alat dan bahan sampling ikan: jaring insang (gillnet) terdiri dari mesh 0,5”, 1,0”, 2,0” dan 2,5”,
jala tebar (cashnet), terdiri dari ukuran mesh 0,5” dan 1,0”, jala tebar tarik mesh 0,2”, pancing
hook and line) dan kelengkapannya, yang terdiri dari no.4-13 dalam bentuk pancing tarik maupun
pancing tetap, beberapa jenis umpan, seperti cacing, ulat bumbung, dan palit yang dibuat dari
permentasi telur busuk, mentega, cincangan perut ayam busuk, dll dan bahan perekat berupa
kapas, serok, ancau (liftnet) mesh 0,2” dan 0,5”, alat bantu penangkapan berupa alat setrum
ikan(electrofishing) degan sumber daya accu 10 amper yang akan digunakan dengan sangat
terbatas, penangkapan tanpa alat, hanya dengan menggunakan tangan. Penggunaan beberapa
alat tangkap ikan tersebut disesuaikan dengan ikan sasaran, seperti ikan permukaan, ikan dasar,
ikan pertengahan, ikan carnivora, ikan herbivora, ikan besar maupun ikan kecil. Disamping itu,
penggunaan alat tangkap ikan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi lokasi tangkap, serta
waktu, sehingga penangkapan ada yang dilakukan pada waktu siang atau malam hari.

3. Mamalia, Burung, Reptil, dan Ampibi. Untuk melakukan inventarisasi jenis dari mamalia,
burung, reptil dan binatang ampibi digunakan, peralatan, antara lain: kamera, binocouler, hand
counter, handycamera, dan buku-buku panduan lapangan untuk pengenalan dari satwa-satwa
tersebut.
4. Geofisik Bentang Lahan.

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam melakukan deskripsi
bentang lahan yang akan lebih difokuskan pada kajian tentang bentang alamnya, adalah sebagai
berikut: GPS, Perangkat Lunak ArcGis atau ArcView, peta-peta tematik, seperti RBI, tutupan lahan,
peta tanah, peta geologi, dan peta curah hujan.

5. Sifat Fisik dan Kimia Air. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam melakukan analisis
kualitas fisik dan kimia air adalah: Ph meter, thermometer dan unit-unit peralatan laboratorium
seperti: filtrasi, titrasi, spektrofotometer, inkubator, dan lain-lain.
Sosial, Ekonomi, Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat. Bahan dan
peralatan yang digunakan melakukan kajian ini, adalah: kertas kalkir, kertas milimeter blok, alat tulis
dan alat gambar warna, tally sheet, dan lembar pertanyaan.

6.

B. Metode
1. Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data primer dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan. Tahap pertama berupa
orientasi/pra survei yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 15 Desember 2008, baik untuk melakukan
kajian pendahuluan tentang komunitas vegetasi hutan maupun mayarakat yang berada di sekitar
kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TN-BBBR). Orientasi flora dan fauna dilakukan oleh
dua tim dengan jalur yang berbeda, demikian juga dilakukan terhadap tim yang melakukan kajian
bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Sosekbudkeskesmas).

21

Selanjutnya, akan dilaksanakan kegiatan survei tahap kedua untuk menggali informasi lanjutan secara
lebih detil dan bersamaan dengan itu tetap dilakukan pengumpulan data-data sekunder.

a. Pra Survei/Orientasi
1) Jalur Masuk
Berdasarkan hasil identifikasi awal, diperoleh empat jalur masuk ke dalam kawasan, yang secara rinci
dijelaskan pada Gambar III-1 sampai III-4.

Gambar III-1. Peta Jalur Masuk I (Sungai Baraoi).
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Gambar III-2. Peta Jalur Masuk II (Sungai Bemban dan Sungai Sangei).

Gambar III-3. Peta Jalur Masuk III (Sungai Hiran).
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Gambar III-4. Peta Jalur Masuk IV (Sungai Senamang).
Dengan pertimbangan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka jalur masuk ditetapkan pada
Jalur II, yaitu melalui Sungai Bemban dan Sungai Sangei/Jalur Batu Panahan dan Jalur III, yaitu melalui
Sungai Hiran/Jalur Sebaung.

2) Tata Waktu
Kegiatan pelaksanaan survei hingga penyelesaian laporan secara keseluruh selama 24 hari kalender
yang dimulai sejak tanggal 2 Desmber hingga tanggal 26 Desember 2008. Secara rinci Gantt Barchart
diagram pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan pada Tabel III-1

3) Prosedur Pengumpulan Data
a) Aspek Geofisik. Dalam tahapan ini, data yang dikumpulkan untuk aspek geofisik, lebih difokuskan
pada pengumpulan dan kompilasi data sekunder, berupa peta tanah, peta geologi, peta rupa bumi,
peta tutupan lahan, peta sistem lahan, peta tata ruang propinsi dan kabupaten, serta kondisi
hidrologi dan kualitas air, serta keadaan cuaca dan iklim.
b) Aspek Biologi. Pada aspek ini, kegiatan lebih difokuskan kepada kajian secara kualitatif komunitas
hutan, berupa vegetasi, yang menyangkut: gambaran umum tipe lahan dan hutan, jenis pohon dan
non pohon, vegetasi dominan, serta jenis tanah serta fauna yang ada di dalam kawasan taman
nasional.
Analisis komunitas tumbuhan secara kualitatif, dilakukan dengan memahami parameter kualitatif dari
beberapa spesies dominannya, seperti: fisiognomi, fenologi, periodesitas, stratifikasi, kelimpahan,
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penyebaran, daya hidup, dan bentuk pertumbuhan. Secara rinci parameter, batasan dan lainnya
disajikan pada Tabel III-1.
Tabel III-1. Parameter kualitatif, batasan dan keterangan cara pencatatan.
NO
1.

PARAMETER
KUALITATIF
Fisiognomi

2.

Fenologi

3.

Periodesitas

4.

Stratifikasi

BATASAN

KETERANGAN

Fisognomi adalah penampakan luar dari suatu
komunitas tumbuhan yang dapat dideskripsikan
berdasarkan kepada:
1. penampakan spesies tumbuhan dominan,
2. penampakan tinggi tumbuhan,
3. warna dari tetumbuhan yang tampak oleh
mata
Fenologi adalah perwujudan spesies pada setiap
fase dalam siklus hidupnya. Bentuk dari
tetumbuhan berubah-ubah sesuai dengan
umurnya, sehingga spesies yang sama dengan
umur yang berbeda akan membentuk struktur
komunitas yang berbeda. Demikian juga untuk
spesies yang berbeda pasti memiliki fenologi yang
yang berbeda, sehingga keanekaragaman spesies
dalam suatu komunitas tumbuhan akan
menentukan struktur komunitas tersebut.
Perbedaan keanekaragaman spesies dalam
komunitas tumbuhan menimbulkan perbedaan
struktur antara komunitas yang satu dengan yang
lainnya.
Periodesitas adalah kejadian musiman dari
berbagai proses dalam kehidupan tumbuhan.
Kejadian musiman pada tumbuhan dapat
ditunjukkan oleh:
1. perwujudan bentuk daun dan ukurannya,
2. masa pembungaan,
3. masa bertunas, dan
4. peluruhan buah atau biji.
Stratifikasi adalah distribusi tetumbuhan dalam
ruangan vertikal. Semua spesies tetumbuhan
dalam komunitas tidak sama ukurannya, serta
secara vertikal tidak menempati ruang yang
sama. Stratifikasi tetumbuhan di bagian atas
tanah berhubungan dengan sifat spesies
tumbuhan untuk memanfaatkan radiasi matahari
yang diterima, dan memanfaatkan ruangan
menurut keperluan yang berbeda-beda. Dalam
ekosistem hutan, stratifikasi tersebut diciptakan
oleh susunan tajuk pohon-pohon menurut arah
vertikal dan terjadi karena adanya pohon-pohon
yang menduduki kelas pohon, sebagai berikut:
1. pohon dominan,
2. pohon kodominan,
3. pohon tengahan,
4. pohon tertekan, dan
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5.

Kelimpahan

6.

Penyebaran

7.

Daya Hidup

8.

Bentuk
Pertumbuhan

5. pohon bawah/mati
Kelimpahan adalah parameter kualitatif yang
mencerminkan
distribusi
relatif
spesies
organisme dalam komunitas. Kelimpahan pada
umumnya berhubungan dengan densitas
berdasarkan penaksiran kualitatif. Kelimpahan
dapat dikelompokkan menjadi:
1. Sangat jarang
2. Kadang-kadang atau jarang
3. Sering atau tidak banyak
4. Banyak atau berlimpah-limpah
5. Sangat banyak atau sangat berlimpah
Penyebaran adalah parameter kualitatif yang
menggambarkan keberadaan spesies organisme
pada ruang secara horisontal. Penyebara tersebut
dapat dikelompokkan menjadi tig, yaitu:
1. random
2. seragam
3. berkelompok
Daya hidup atau vitalitas adalah tingkat
keberhasilan tumbuhan untuk hidup dan tumbuh
normal, serta kemampuan untuk bereproduksi.
Daya hidup akan menentukan setiap spesies
organisme untuk memelihara kedudukannya
dalam komunitas. Daya hidup juga sangat
membantu meningkatkan kemampuan setiap
spesies tumbuhan dalam beradaptasi terhadap
kondisi tempat tumbuhnya. Kategori daya hidup
tersebut dkelompokkan kedalam:
1. tetumbuhan yang berkecambah, tetapi segera
mati (V1)
2. tetubuhan yang tetap hidup setelah
berkecambah, tetapi tidak dapat bereproduksi
(V2)
3. tetumbuhan sedang bereproduksi, tetapi
hanya secara vegetatif saja (V3)
4. tetumbuhan sedang bereproduksi secara
seksual, tetapi sangat kurang (V4)
5. tetumbuhan sedang bereproduksi sangat baik
secara seksual (V5)
Bentuk pertumbuhan adalah penggolongan
tetumbuhan menurut bentuk pertumbuhannya,
habitat, atau menurut karakteristik lainnya.
Bentuk pertumbuhan yang umum dan mudah
disebut misalnya pohon, semak, perdu, herba,
dan liana. Bentuk pertumbuhan dikelompokkan
menjadi lima antara lain sebagai berikut:
1. Phanerophytes, yaitu golongan tetumbuhan
berkayu dan pohon yang tingginya lebih dari
30 cm
2. Chamaephytes, yaitu tetumbuhan berkayu
dan semak kecil yang tingginya kurang dari 30
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cm
3. Hemicryptophytes,
yaitu
tetumbuhan
golongan rerumptan dan herba
4. Cryptophytes yaitu tetumbuhan yang sebagian
besar organ pertumbuhannya berada di
bawah permukaan tanah atau air. Tipe
tumbuhan tersebut meliputi:
a. hydrophytes (memiliki tunas yang berada
di bawah permukaan air
b. helophytes, yaitu tumbuhan rawa dan
paya dengan rhizome berada di bawah
tanah
c. geophytes yaitu tumbuhan daratan
dengan rhizome, akar, dan umbi berada di
bawah tanah
5. Therophytes yaitu tetumbuhan yang tidak
mempunyai organ pertumbuhan khusus,
seperti herba setahun

c) Aspek Sosekbudkeskesmas. Aspek ini mencakup kajian tentang: data potensi desa, monografi
desa, kecamatan dalam angka dll. Prosedur pengumpulan datanya, merupakan tindak lanjut dari
training RRA dan PRA sumber daya alam, dimana protokol standar yang dipergunakan adalah steps
dari PRA.

4) Penyajian Data
Data yang didapat akan ditabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan gambar-gambar, yang
akan diuraikan secara deskriptip.

b. Survei
1. Tata Waktu
Kegiatan pelaksanaan survei hingga penyelesaian laporan secara keseluruh akan diatur dan
direncanakan seyelah pelaksanaan rapat teknis tanggal 5 Maret 2009.

2. Teknik Pengumpulan Data
a) Aspek Geofisik
Dalam tahapan ini, data yang dikumpulkan untuk aspek geofisik, lebih difokuskan pada pengumpulan
dan kompilasi data sekunder, berupa peta tanah, peta geologi, peta rupa bumi, peta tutupan lahan,
peta sistem lahan, peta tata ruang propinsi dan kabupaten, serta kondisi hidrologi dan kualitas air,
serta keadaan cuaca dan iklim.
b) Aspek Biologi
1) Vegetasi hutan
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Fokus kajian dalam aspek biologi yaitu vegetasi hutan, akan dilakukan terhadap hal-hal yang
berkaitan dengan parameter kuantitatif dalam analisis komunitas tumbuhan hutan. Menurut Gopal
dan Bhardwaj (1979), untuk kepentingan deskripsi suatu komunitas tumbuhan hutan diperlukan
minimal 3 macam parameter kuantitatif antara lain: densitas, frekuensi, dan dominansi. Kusmana
(1997) mengemukakan bahwa untuk kepentingan deskripsi vegetasi tersebut ada tiga macam
parameter kuantitatif yang penting, antara lain densitas, frekuensi, dan kelindungan. Kelindungan
yang dimaksudkan oleh Kusmana (1997) sebenarnya adalah sebagai bagian dari parameter
dominansi. Kelindungan adalah daerah yang ditempati oleh tetumbuhan dan dapat dinyatakan
dengan salah satu atau kedua-duanya dari penutupan dasar (basal cover) dan penutupan tajuk
(canopy cover) (Gopal dan Bhardwaj, 1979). Adapun parameter umum dari dominansi yang
dikemukakan oleh Gopal dan Bhardwaj (1979) meliputi kelindungan, biomassa, dan produktivitas.
Oleh karena itu, Kusmana (1997) mengemukakan bahwa dalam penelitian ekologi hutan pada
umumnya para peneliti ingin mengetahui spesies tetumbuhan yang dominan yang memberi ciri
utama terhadap fisiognomi suatu komunitas hutan. Spesies tetumbuhan yang dominan dalam
komunitas dapat diketahui dengan mengukur dominansi tersebut. Ukuran dominansi dapat
dinyatakan dengan beberapa parameter, antar lain: biomassa, penutupan tajuk, luas bsal area, indeks
nilai penting, dan perbandingan nilai penting (summed dominance ratio). Meskipun demikian, masih
banyak parameter kuantitatif yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan komunitas tumbuhan,
baik dari segi struktur komunitas maupun tingkat kesamaannya dengan komunitas lainnya.
Parameter tersebut adalah indeks keanekaragaman spesies dan indek kesamaan komunitas
(Soegianto, 1994). Parameter kuantitatif, batasan, formula, dan keterangan cara pencatatan dalam
analisis kuantitatif vegetasi hutan, secara rinci disajikan pada Tabel III-2.

Tabel III-2. Parameter Kuantitatif, Batasan, Formula, dan Keterangan Cara Pencatatan dalam Analisis
Kuantitatif Vegetasi Hutan.
NO.
1.

2.

PARAMETER
KUANTITATIF
Densitas

Frekuensi

BATASAN

FORMULA

Densitas adalah jumlah
individu per unit luas
atau per unit volume,
merupakan jumlah
individu organisme per
satuan ruang. Untuk
kepentingan analisis
komunitas tumbuhan
istilah yang mempunyai
arti sama dengan
densitas adalah kerapat
(K).

K= Σ individu/Luas
seluruh petak
contoh.

Frekuensi digunakan
untuk menyatakan
proporsi antara jumlah
sampel yang berisi
suatu spesies tertentu
terhadap jumlah total

Frekuensi spesies
(F)= jumlah petak
contoh
ditemukannya suatu
spesies/jumlah
seluruh petak

KETERANGAN

Densitas spesies ke i=
jumlah individu
untuk spesies ke
i/luas seluruh petak
contoh.
KR-i = (Kerapatan
spesies ke –i/
Kerapatan seluruh
spesies) x 100%
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3.

Luas penutupan

sampel. Frekuensi
spesies tumbuhan
adalah jumlah petak
contoh tempat
diketemukannya suatu
spesies dari sejumlah
petak contoh yang
dibuat. Frekuensi
meriupakan besarnya
intensitas
diketemukannya suatu
spesies organisme
dalam pengamatan
keberadaan organisme
pada komunitas atau
ekosistem

contoh.

Luas penutupan
(coverage) adalah
proporsi antara luas
tempat yang ditutupi
oleh spesies tumbuhan
dengan luas total
habitat. Luas
penutupan dapat
dinayatakn dengan
menggunakan luas
penutupan tajuk
ataupun luas bidang
dasar. Istilah dominansi
untuk menyatakan luas
penutupan suatu
spesies tumbuhan
karena parameter
tersebut merupakan
bagian dari parameter
yang digunakan untuk
menunjukkan spesies
tumbuhan yang
dominan dalam suatu
komunitas.

Luas penutupan
spesies (C)
berdasarkan luas
penutupan tajuk =
luas penutupan
tajuk/luas seluruh
petak contoh.

Frekuensi spesies ke-i
(F-i) = jumlah petak
contoh
ditemukannya suatu
spesies ke -i/jumlah
seluruh petak
contoh.
Frekuensi relatif
spesies ke i (FR-i)=
(frekuensi suatu
spesies ke-i/frekuensi
seluruh spesies) X
100%

Luas penutupan
spesies ke i (C-i)
berdasarkan luas
penutupan tajuk
=total penutupan
tajuk spesies kei/luas total petak
contoh.
Luas penutupan
relatif spesies ke-i
(CR-i) berdasarkan
luas penutupan tajuk
= (penutupan spesies
ke-i/penutupan
seluruh spesies) X
100%
Luas penutupan
spesies (C)
berdasarkan luas
bidang dasar = luas
bidang dasar/luas
seluruh petak
contoh.
Luas penutupan

29

spesies ke i (C-i)
berdasarkan luas
bidang dasar =total
luas bidang dasar
spesies ke-i/luas total
petak contoh.

4.

5.

Indeks Nilai
Penting (INP)

Summed
Dominance
Ratio (SDR)

INP adalah parameter
yang digunakan untuk
menyatakan tingkat
dominansi (tingkat
penguasaan) spesiesspesies dalam suatu
komunitas tumbuhan.
Spesies-spesies yang
dominan (yang
berkuasa) dalam suatu
komunitas tumbuhan
akan memiliki INP yang
tinggi, sehingga spesies
yang paling domina
tentu saja memiliki INP
paling besar
SDR atau perbandingan
nilai penting adalah
parameter yang identik
dengan INP. Oleh
karena itu SDR juga
dipakai untuk
menyatakan tingkat
dominansi (tingkat
penguasaan) spesiesspesies dalam suatu
komunitas tumbuhan.
Spesies-spesies yang
dominan (yang
berkuasa) dalam suatu
komunitas tumbuhan
akan memiliki SDR yang
tinggi, sehingga spesies
yang paling dominan
tentu saja memiliki
SDR yang paling besar.
SDR menjadi parameter

Luas penutupan
relatif spesies ke-i
(CR-i) berdasarkan
luas bidang dasar =
(luas bidang dasar
spesies ke-i/luas
bidang dasar seluruh
spesies) X 100%.
INP = KR + FR + CR
INP-i = KR-i + FR-i +
CR-i

SDR = INP/3
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6.

Indeks
Dominansi (IoD)

7.

Indeks
Keanekaragama
n

yang lebih sederhana
karena besaran
tersebut diperoleh
dengan cara membagi
indeks nilai penting
dengan jumlah
parameter yang
menyusunnya.
IoD adalah parameter
yang menyatakan
tingkat terpusatnya
dominansi
(penguasaan) spesies
dalam suatu
komunitas. Penguasaan
atau dominansi spesies
dalam komunitas bisa
terpusat pada suatu
spesies, beberapa
spesies, atau pada
banyak spesies yang
dapat diprakirakan dari
tinggi rendahnya IoD
Keanekaragaman
spesies merupakan ciri
tingkatan komunitas
berdasarkan organisasi
biologinya.
Keanekaragaman
spesies dapat
digunakan untuk
menyatakan struktur
komunitas.
Keanekaragaman
spesies juga dapat
digunakan untuk
mengukur stabilitas
komunitas, yaitu
kemampuan suatu
komunitas untuk
menjaga dirinya tetap
stabil meskipun ada
gangguan terhadap
komponenkomponennya
(Soegianto, 1994).
Keanekaragaman
spesies yang tinggi
menunjukkan bahwa
suatu komunitas
memiliki kompleksitas
tinggi karena interaksi

2

IoD= Σ (n.i/N)
IoD adalah indek
dominansi
n.i adalah nilai
penting spesies ke-i
N adalah total nilai
penting.

Apabila nilai IoD
tinggi, maka
dominansi
(penguasaan)
terpusat (terdapat)
pada suatu spesies.
Tetapi apabila nilai
IoD rendah, maka
dominansi terpusat
(terdapat) pada
beberapa spesies.
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8.

Indeks
Kesamaan (IoS)

9.

Homogenitas
Suatu
Komunitas

spesies yang terjadi
dalam komunitas itu
sangat tinggi. Suatu
komunitas dikatakan
memiliki
keanekaragaman
spesies yang tinggi jika
komunitas itu disusun
oleh banyak spesies.
Sebaliknya suatu
komunitas dikatakan
memiliki
keanekaragaman
speseies yang rendah
jika komunitas tersebut
disusun oleh sedikit
spesies dan jika hanya
ada sedikit saja spesies
yang dominan.
IoS kadang-kadang
diperlukan untuk
mengetahui tingkat
kesamaan antara
beberapa tegakan,
antara beberapa unit
sampling, atau antara
beberapa komunitas
yang dipelajari dan
dibandingkan
komposisi dan struktur
komunitasnya. Oleh
karena itu, besar
kecilnya indeks
kesamaan tersebut,
menggambarkan
tingkat kesamaan
komposisi spesies dan
struktur dari dua
komunitas, atau
tegakan, atau unit
sampling yang
dibandingkan.
Homogen tidaknya
suatu komunitas
tumbuhan dapat
ditentukan dengan
menggunakan hukum
frekuensi. Frekuensi
dapat menunjukkan
homogenitas dan
penyebaran dari
individu-individu

IS = 2C/(A+B)
IS adalah indeks
kesamaan
C adalah jumlah
spesies yang sama
dan terdapat pada
kedua komunitas
A adalah jumlah
speseies yang
terdapat pada
komunitas A
B adalah jumlah
spesies yang
teradapat pada
komunitas B

Berdasarkan hukum
frekuensi dapat
diambil kesimpulan,
sebagai berikut:
1. Jika A>B>C≤D<E,
maka spesiesspesies yang
menyusun
komunitas
tumbuhan
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spesies dalam
komunitas. Untuk
mengetahui
homogenitas suatu
komunitas, nilai
frekuensi tiap spesies
dikelompokkan ke
dalam lima kelas
sebagai berikut
(Raunkiaer, 1934 dalam
Gopal dan Bhardwaj,
1979), yaitu:
2. Kelas A, yaitu
spesies-spesies yang
mempunyai
frekuensi 1 – 20%
3. Kelas B, spesiesspesies yang
mempunyai
frekuensi 21 – 40%
4. spesies-spesies yang
mempunyai
frekuensi 41 – 60%
5. spesies-spesies yang
mempunyai
frekuensi 61 – 80%
6. spesies-spesies yang
mempunyai
frekuensi 81 – 100%

berdistribusi
normal
2. Jika E>D,
sedangkan A, B,
dan C rendah,
maka kondisi
komunitas
tumbuhan
homogen
3. Jika E<D,
sedangkan A, B,
dan C rendah,
maka kondisi
komunitas
tumbuhan
terganggu
4. Jika B, C, dan D
tinggi, maka
kondisi
komunitas
tumbuhan
heterogen

Selanjutnya, untuk memberikan deskripsi yang lebih baik, juga akan dilakukan kajian tentang
Kesehatan dan Kerusakan Vegetasi Hutan. Dalam kegiatan ini, petak contoh dibuat dengan
menggunakan teknik penarikan contoh bergaris/jalur (line sampling) dengan panjang ≥ 100
msebanyak n garis/jalur, dimana jarak antar garis/jalur adalah ≥ 20 m. Untuk masing-masing tahapan
pertumbuhan pohon, mulai dari semai, sapihan, tiang, dan pohon yang terdapat dalam garis/jalur
tersebut. Bentuk petak contoh dan jalur pengamatan di lapangan disajikan pada Gambar III-5.
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Gambar III-5. Petak contoh dan bentuk jalur pengamatan.
Keterangan:
1-n = Nomor jalur dengan panjang ≥ 100 m, lebar jalur 10 m dan jarak antar jalur ≥ 20 m.
Variabel yang diukur dalam kegiatan ini adalah:
a. Letak/tempat dari bagian pohon yang rusak (location)
b. Tipe kerusakan (damage)
c. Persentase perkiraan luas kerusakan untuk masing-masing lokasi (severity).
Tidak dilakukan pengambilan contoh dari bagian vegetasi yang rusak dengan cara memanen
tetapi dilakukan dengan pemotretan. Bentuk tally sheet, objek pada masing-masing phase
pertumbuhan pohon, disajikan pada Tabel III-3.

Tabel III-3. Tally sheet untuk masing-masing tingakt semai, sapihan, tiang, dan pohon.
Nomor Jalur
Azimuth
:
Letak Geografis :
Phase pertumbuhan

NO.

1.

JENIS

:

:
LETAK/TEMPAT DARI
BAGIAN POHON
YANG DIRUSAK
(Location)
1.
2.
.
.
.
k

TIPE KERUSAKAN
(Damage)

PERSENTASE PERKIRAAN
LUAS KERUSAKAN UNTUK
MASING-MASING LOKASI
(Severity)

KETERANGAN

2.

34

.

.

.

n.

1.
2.
.
.
.
k

Keterangan:
1. Jenis pohon dicatat, jika memungkinkan langsung diidentifikasi, dapat menggunakan nama lokal,
kemudian dengan menggunakan Tree Flora of Indonesia Check List for Kalimantan (Whitmore,
Tantra dan Sutisna, 1990) dapat dilakukan penelusuran nama ilmiah jenisnya
2. Tempat dan kode dari bagian pohon yang dirusak, disajikan pada Gambar III-6.
3. Kode, tipe dan ambang batas perkiraan luas kerusakan, disajikan pada Tabel III-4.
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Gambar III-6. Tempat dan kode dari bagian pohon yang rusak (Alexander dan Barnard, 1995).

Tabel III-4. Kode, tipe dan ambang batas perkiraan luas kerusakan (Alexander dan Barnard, 1995)
AMBANG BATAS
GAMBARAN
PERKIRAAN LUAS
NO
KODE
KERUSAKAN
KERUSAKAN
1.
2.
3.
4.
5.

01
02
03
04
11

6.
7.

12
13

8.
9.
10.
11.
12.
13.

21
22
23
24
25
31

Kanker
Mati, lapuk, dan indikator kerusakan lainnya
Luka terbuka
Resinosis atau gummosis
Pecah batang atau akar, kurang dari 0,91 m dari batang utama
Pecah memanjang pada akar atau batang utama
Pecah atau kematian akar (> 3 feet dari batang utama)
Kehilangan dominasi apikal, terminalnya mati
Patah atau kematian cabang
Pecah memanjang hingga cabang
Kerusakan daun-daun atas dan pucuk
Perubahan warna dedaunan
Lain-lain

10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %
10 – 99 %

Keterangan:
1. Resisnosis adalah peristiwa keluarnya resin dan kanal sekretori yang sering terjadi pada
konifer
2. Gumosis terjadi bila eksudat, berupa cairan bening berwarna kuning jerami, berubah
menjadi suatu massa yang padat pada permukaan batang. Natawiria, Suharti, dan Santoso
(1991) menjelaskan, gumosis sering merupakan sifat fisiologis dari pohon tertentu karena itu
bukan merupakan suatu indikator yang baik untuk diagnosa penyakit atau hama tanaman.
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Struktur tegakan hutan juga merupakan bagian yang akan dikaji dalam memahami komunitas hutan
pada kawasan ini. Struktur tegakan dapat ditinjau dari dua arah, yaitu: struktur tegakan vertikal dan
struktur tegakan horisontal. Struktur tekagan vertikal oleh Richard (1964) dinyatakan sebagai sebaran
jumlah pohon dalam berbagai lapisan tajuk, sedangkan Husch, Millers, dan Beers (1982)
menggunakan istilah struktur tegakan horisontal untuk menerangkan sebaran jenis pohon dengan
dimensinya, yaitu diameter pohon dalam suatu kawasan hutan.

2) Ikan, Plankton, dan Benthos
a) Sampling ikan
Sampling ikan dilakukan dengan menggunakan berbagai alat tangkap ikan yang biasa digunakan oleh
nelayan dengan memperhatikan beberapa persyaratan teknis dan ekologis.
Jaring insang dipasangkan pada lokasi (fishing ground) yang representatif. Pemasangannya dilakukan
selama ± 14 jam, terutama dilakukan pada malam hari. Untguk jaring yang mempunyai ukuran mesh
yang kecil dapat dioperasikan pada siang hari, dengan waktu operasi yang tidak lama (antara 4 – 6
jam). Jaring insang yang digunakan tersebut seluruhnya merupakan jaring insang tetap. Pada tempat
tertentu jaring ini dipasang secara berlapis dari tiga ukuran. Jumlah jaring yang dioperasikan pada
setiap stasiun pengamatan adalah 5 unit jaringdengan ukuran mesh 0,5”, 1,0”, 1,5”, 2,0” dan 2,5”.
Jaring yang lebih besar dioperasikan pada lokasi tangkap yang lebih dalam, sedangkan jaring yang
mempunyai ukuran mesh lebih kecil dioperasikan pada lokasi yang relatif dangkal. Sedangkan pancing
yang dioperasikan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pancing biasa dan pancing ber-joran,
baik yang bertali panjang maupun yang bertali pendek. Untuk menangkap ikan-ikan permukaan
umumnya menggunakan pancing yang bertali pendek, sedangkan untuk menangkap ikan-ikan dasar
dilakukan dengan menggunakan pancing yang bertali panjang. Alat tangkap pancing ini dioperasikan
terutama waktu pagi, sore, dan malam hari. Umpan yang digunakan bervariasi, misalnya cacing, ulat
bumbung, palit, dan gumpalan nasi. Sedangkan untuk pancing tetap (banjur) umpan yang digunakan
berupa cacing dan ikan kecil. Umpan ikan kecil dibedakan menjadi dua macam yaitu ikan yang
dipotong-potong dan ikan kecil yang masih hidup.
Penangkapan ikan dengan menggunakan jala (cashnet) dilakukan pada wilayah yang bebas dari kayu
atau ranting, dengan dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. Dengan demikian dalam
pelaksanaan penelitian ini pengoperasian alat tangkap jala ini hanya dipergunakan pada lokasi atau
stasiun tertentu saja. Jala tarik dapat dipergunakan pada perairan yang dalam, karena jala tarik ini
dalam pengeoperasiannya tidak perlu sampai ke dasar perairan. Setelah jala ditebarkan, dibiarkan
turun sedikit kemudian ditarik tali ris bawahnya, sehingga jala berbentuk bola. Tali ris bawah terus
ditarik sampai ke dalam perahu, ikan-ikan terperangkap di dalam jala tersebut. Jala jenis ini hanya
dipergunakan untuk menangkap ikan-ikan permukaan saja.
Penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa alat setrum ikan hanya dipergunakan secara
terbatas untuk menangkap jenis-jenis ikan kecil yang suliyt ditangkap dengan berbagai alat tangkap
yang tersedia, dan untuk menangkap ikan-ikan yang biasanya hidup di sekitar rerumputan atau akarakar pohon/kayu. Pengoperasian alat strum ikan ini hanya dilakukan pada daerah pinggiran perairan.
Adapun alat setrum yang digunakan adalah alat setrum dengan daya Accu 10 ampere 12 volt. Ikanikan yang terkena setrum terlihat menggelepar dan pingsan sehingga harus segrea diambil dengan
menggunakan serok bertangkai panjang.
Pengoperasiannya dapat dilakukan pada siang dan alam hari.
Alat tangkap ancau (liftnet) terutama dioperasikan pada lokasi tangkap yang dangkal dan bebas dari
rerumputan dan ranting kayu. Pengoperasiannya dilakukan secara berulang-ulang, direndam
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beberapa waktu (5 – 10 menit) kemudian diangkat untuk diambil ikannya. Demikian seterusnya
hingga dianggap cukup. Umumnya alat ini dioperasikan pada siang hari.
Selain penangkapan ikan dengan menggunakan berbagai alat tangkap seperti yang dikemukakan di
atas, dalam pelaksanaannya juga dilakukan penangkapan ikan dengan menggunakan tangan kosong
tanpa alat yang dilakukan pada tempat-tempat yang airnya sangat terbatas dan ikan tertahan di
tempat tersebut.
Ikan-ikan yang berhasil ditangkap selanjutnya difoto, diukur panjangnya baik panjang standar
maupun panjang totalnya serta dicatat nama lokalnya. Sampel ikan dipisahkan menurut jenis dan
disimpan di dalam kantong plastik kemudian diawetkan dengan larutan formalin 5-10%. Untuk ikanikan yang masih segar atau hidup diawetkan dengan larutan formalin 5% dan yang sudah mati atau
sudah agak membusuk dengan larutan formalin 10%. Sampel ikan tersebut selanjutnya disimpan
untuk dianalisis di laboratorium. Untuk keperluan aalisis dan penyimpanan sebagai koleksi, sampel
ikan yang sudah diformalin selanjutnya direndam dalam air bersih, kemudian disimpan dalam alkohol
(etanol 70%). Analisis dan identifikasi jenis ikan dilakukan di Laboratorium Ikan, Bidang Zoologi Puslit
Biologi LIPI Cibinong Jawa Barat. Selanjutnya sampel ikan disimpan sebagai koleksi.
b) Sampling Plankton
Sampling fitoplankton dilakukan dengan cara pemampatan air. Air contoh diambil dengan
menggunakan ember yang sudah ditera isi 10 liter, diulang 10 kali sehingga jumlah air yang
dimanpatkan sebanyak 100 liter. Air tersebut disaring dengan menggunakan plankton net (untuk
fitoplankton) sampai akhirnya air tersebut tersisa sebanyak 100 ml. Kemudian air tersebut
dimasukkan ke dalam botol koleksi dan diawetkan dengan lugol sebanyak ± 1 ml, hingga air sampel
berwarna seperti air teh tua. Setelah itu botol sampel ditutup rapat untuk disimpan sampai saat
analisa dilkukan di laboratorium. Kegiatan yang sama juhga dilakukan untuk pengambilan sampel
zooplankton, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan plankton net. Analisa sampel dan
identifikasi jenis fitoplankton dan zooplankton ini dilakukan di Laboratorium Limnologi Jurusan
Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan IPB. Analisa sampel benthos tersebut meliputi
identifikasi jenis, kelimpahan, dan keanekaragamannya.
c) Sampling Benthos
Pengambilan contoh benthos dilakukan dengan menggunakan Ekman Grab. Alat ini berfungsi untuk
mengambil lumpur di dasar perairan. Lumpur dasar yang diambil selanjutnya disaring dengan
menggunakan saringan benthos yang mempunyai ukuran lobang 0,05 mm. Sampel lumpur yang
sudah disaring tersebut dimasukkan ke dalam botol koleksi benthos. Selanjutnya diawetkan dengan
menggunakan formalin 4%. Kemudian botol koleksi benthos ini ditutup rapat sampai saat analisis di
laboratorium. Analisa sampel dan identifikasi jenis fitoplankton dan zooplankton ini dilakukan di
Laboratorium Limnologi Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan IPB. Analisa
sampel benthos tersebut meliputi identifikasi jenis, kelimpahan, dan keanekaragamannya.
3) Mammalia, Burung, Reptil, dan Amphibi
Pengumpulan data tentang mamalia besar akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, jika
memungkinkan akan dilakukan dengan menggunakan metoda line transect atau melalui recce walk.
Sedangkan untuk burung dilakukan pengamatan bersamaan dengan pengamatan mamalia, demikian
juga untuk reptil, dan amphibi.
4) Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat.
Aspek ini mencakup kajian tentang: data potensi desa, monografi desa, kecamatan dalam angka dll.
Prosedur pengumpulan datanya, merupakan tindak lanjut dari training RRA dan PRA sumber daya
alam, dimana protokol standar yang dipergunakan adalah steps dari PRA. Selain untuk melengkapi
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data yang sudah dikaji dalam kegiatan RRA atau PRA pada desa-desa yang sudah dilakukan pada
kegiatan orientasi/pra survei, juga akan dikaji desa-desa di sekitar kawasan yang belum dilakukan
kajian sebelumnya.

3. Analisis Data
1) Aspek Geofisik
Analisis aspek geofisik difokuskan pada analisis elemen-elemen dari bentang alam serta geo
komponennya, seperti: Struktur geologi, Relif, Tanah, Air tanah/air bawah tanah, dan air permukaan,
serta Iklim. Selanjutnya dilakukan pemetaan menurut kaidah-kaidah yang berlaku di dalam ekologi
bentang lahan yang menyangkut bentang alam dan bentang budayanya, dengan tahapan-tahapan
seperti disajikan pada Gambar III-7 dan III-8.

Gambar III-7. Perencanaan Pengelolaan Lahan Secara Umum/Proses Rancangan.

Gambar III-8. Fase Analisis dan Fase Rancangan Bentang Lahan.
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2) Aspek Biologi
a) Analisis Vegetasi
Analisis untuk beberapa parameter kuantitatif vegetasi hutan, secara rinci di sajikan pada Tabel III-2.
Sedangkan analisis aspek kesehatan dan kerusakan vegetasi hutan dilakukan dengan langkah-langkah
berikut:
Setelah seluruh data dari keseluruhan variabel yang diamati ditabulasi, maka variabel frekuensi
kerusakan vegetasi, kesamaan sebaran kerusakan, serta pemetaan dan pengelompokkan kerusakan
dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS V.15.
a. Frekuensi Kerusakan Vegetasi
Deskripsi kerusakan vegetasi hutan dibuat dengan menggunakan histogram frekuensi kerusakan,
sesuai dengan letak/tempat dari bagian pohon yang rusak, tipe kerusakan, dan perkiraan luas
kerusakan pada setiap letak/tempat dari bagian pohon yang rusak pada sumbu Y dan jumlah
pohon yang rusak pada sumbu X untuk masing-masing jalur dan gabungannya.
b. Kesamaan Sebaran Kerusakan
Untuk menguji kesamaan kerusakan dari tiga variabel yang diukur, yaitu: dengan letak/tempat
dari bagian pohon yang dirusak, tipe kerusakan, dan perkiraan luas kerusakan pada setiap
letak/tempat dari bagian pohon yang rusak antar garis/jalur, pada masing-masing phase
pertumbuhannya, dilakukan analisis dengan menggunakan uji t, seperti dijelaskan Steel dan
Torrie (1991). Untuk menguji keacakan dari letak/tempat pada bagian yang rusak dan tipe
kerusakan pada setiap phase pertumbuhan pohon/jenisnya, dilakukan Uji Runtunan, seperti yang
dijelaskan Walpole (1993).
c. Pemetaan dan Pengelompokkan Kerusakan
Untuk mengelompokkan jalur-jalur pengamatan berdasarkan kesamaan karakteristik
kerusakannya, maka jalur-jalur tersebut akan diklasifikasikan kedalam satu atau lebih klaster
(kelompok) sehingga jalur-jalur yang berada dalam satu klaster akan mempunyai kemiripan satu
dengan yang lainnya, melalui metode K-Means atau Hierarchical Cluster (Agglomerative
Methods) yang menghasilkan Dendogram, seperti yang dijelaskan Karson (1982).
Sedangkan tahapan analisis data dalam penentuan model struktur tegakan, meliputi langkah-langkah
sebagai berikut: pemeriksaan data, pemilihan model, dan pengujian keabsahan model, serta
penerapan model.
Pemeriksaan data. Pemeriksaan data dilakukan untuk melihat bentuk sebaran data yang akan
diamati dalam bentuk histogram frekuensi, sehingga akan dapat diperkirakan model sebaran yang
akan dipilih. Pada tahap ini setiap data dipetakan ke dalam koordinat salib sumbu dengan diameter
(D) sebagai absis dan kerapatan pohon per hektar (N) sebagai ordinat. Dalam pemeriksaan data ini
diameter pohon dinyatakan dalam selang kelas diameter dengan banyaknya selang kelas yang akan
dibentuk mengikuti kaidah empirik/kaidah Sturge (Nasoetion dan Barizi, 1980) dimana diantara c dan
n harus terdapat hubungan dengan kriteria sebagai berikut:
9, untuk n < 250
C=
1 + 3,3 log n, untuk n ≥ 250
Keterangan:
C = banyaknya selang kelas yang perlu dibentuk (cm)
N = banyaknya angka pengamatan, yaitu jumlah pohon berdiameter ≥ 10 cm
dengan selang diameter 1 cm.
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Pembagian banyaknya selang kelas diameter yang disusun ini penting sebab jika
banyaknya selang kelas diameter yang disusun untuk mengelompokkan data
tersebut terlalu sedikit maka ada kemungkinan bahwa sifat penyebaran data ini
tidak dapat terlihat. Sebaliknya bila pembentukkan selang kelas diameter ini terlalu
banyak maka akan dapat menutupi ciri-ciri penytebaran yang khas bagi data
tersebut.
Berdasarkan selang kelas diameter dan jumlah pohon yang telah dilakukan tersebut,
data dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak Curve Expert Versi 3.1.
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Input data

1.
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2.

2. Penentuan model
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3. Pemilihan model berdasarkan nilai standard error yang mendekati nol dan koefissien korelasi yang
mendekatai 1. Selanjutnya model dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fenomena biologis yang
logis.
Analisis Klaster. Analisis klaster dilakukan terhadap komunitas Hutan Sebaung dan Komunitas Hutan
Jalur Batu Panahan. Analisis Klaster juga dilakukan terhadap plot-plot sample untuk masing-masing
jalur pengamatan tersebut.
Analisis klaster dibuat dengan klaster hirarki yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak
SPSS Versi 15 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Input data

2. Pembuatan Dendrogram
3. Interpretasi hasil klaster.

Model Sebaran Pohon Dominan
Model sebaran pohon dominan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak Minitab. Versi 15..,
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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1. Input data

2. Analisis data
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3. Interpretasi Model Sebaran Jenis-jenis dominan ditentukan berdasarkan nilai Anderson Darling
Test terkecil.

b) Analisis Ikan, Plankton, dan Benthos
Data jenis ikan yang berhasil diidentifikasi, selanjutnya dihitung dan dianalisis sesuai ukuran
keanekaragaman hayati, sebagai berikut:
1. Kelimpahan Jenis: Ni/N.St
Ni adalah jumlah individu jenis ke i
N.St adalah jumlah stasiun yang dijumpai jenis ke i
2. Distribusi lokal/sebaran: n.St/N.St x 100%
n.St adalah jumlah stasiun yang dijumpai jenis ke i
N.St adalah jumlah stasiun keseluruhan
3. Indek keanekaragaman jenis (Shannon dalam Odum, 1971), H = - Σ pi ln pi
H adalah indeks keanekaragaman jenis
Pi adalah ni/N dimana ni adalah jumlah individu jenis ke i dan N adalah jumlah individu
keseluruhan
4. Indeks Kekayaan Jenis (Margalef dalam Odum, 1971), d= S-1/ln N
d adalah indeks kekayaan jenis
S adalah jumlah jenis
N adalah jumlah individu keseluruhan
5. Indeks Kemerataan Jenis (Pielou dalam Southwood, 1971), E = H/ln S
E adalah indeks kemerataan
H adalah indeks keanekaragaman jenis
S adalah jumlah jenis
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Data plankton dan benthos yang diperoleh kemudian dianalisis mengenai jumlah taksa, kelimpahan
total (ind/l), indeks keanekaragaman jenis (H’), indeks keseragaman jenis (E), dan indeks dominasi
jenisnya (D).
Sampel plankton dan benthos diidentifikasi dengan menggunakan beberapa buku petunjuk
identifikasi seperti Davis (1955), Edmonson (1963), Needham dan Needham (1963), Prescott (1979),
Sachlan (1982), dan Umalay dan Cuvin (1988). Sedangkan sampel ikan diidentifikasi menurut
beberapa buku petunjuk identifikasi ikan, antara lain Weber dan Beufort (1911-1940), Inger dan Chin
(1962), Roberts (1989), eschmeyer (1998), Kottelat et al., (1993), Hendrian dkk (2005), dan pustaka
terkait lainnya.

3.

Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Aspek ini dikaji dengan menggunakan teknik RRA (Rapid Rural Appraisal-Pengenalan Pedesaan dalam
Waktu Singkat) dan PRA (Participatory Rural Appraisal-Pemahaman Pedesaan Secara Partisipatif)
yang dilakukan pada desa-desa yang ada disekitar areal TN-BBBR.
Langkah-langkah yang digunakan dalam RRA adalah sebagai berikut:
1. Sebelum ke Lapangan: Pembentukkan tim dengan komposisi yang tepat (Dalam memilih anggota
disesuaikan dengan keahlian dan topik yang akan dikaji), lakukan desk study dan analisas data
sekunder, kajian peta-peta, dan laporan-laporan penelitian sebelumnya atau data sekunder yang ada,
diskusi dan konsultasi dengan para ahli, pengambil kebijakan, pelaksana program/proyek
pembangunan, penyusunan topik dan sub topik sebagai pedoman kerja di lapangan, dimana topik
atau sub topiknya dapat ditambah atau dikurangi di lapangan, artinya, tim harus fleksibel dalam
mengakomodasi isu-isu baru yang muncul di lapangan, atau menyingkirkan topik/subtopik yang tidak
relevan, dan penyusunan rencana serta urutan kerja di lapangan untuk mengefisienkan penggunaan
waktu dan tenaga yang tersedia
2. Di Lapangan: penentuan pihak atau responden yang akan diwawancarai sebagai informan kunci,
dimana sebelumnya dilakukan kunjungan terhadap kepala daerah, dalam wawancara
(semistruktural), atur ritme pertanyaan sehingga tidak tumpang tindih dan saling bertentangan,
dimana skenario pertanyaan harus diatur sedemikian rupa sehingga responden tidak bingung dan
dapat lancar menjawab setiap pertanyaan, hindari tatakrama yang dapat menimbulkan jarak antara
peneliti dengan informan; Semua informasi yang diperoleh harus dicatat (catatan harian) oleh semua
anggota karena akan didiskusikan dalam tim; Buat kesimpulan sementara dari hasil diskusi tim. Dalam
hal ini perhatikan hasil konfirmasi triangulasi (segitiga) cek dan ricek informasi disemua tingkatan;
Daftarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh setiap hari, kemudian buatkan rangkingnya
(kesimpulan yang lemah dan kesimpulan yang kuat); Buat rencana kerja hari berikutnya. Dalam hal ini
kesimpulan yang lemah dan hal-hal yang meragukan dapat dikonfirmasi kembali di lapangan.
3. Setelah dari Lapangan: Usahakan mendahulukan menyelesaikan hasil RRA sebelum mengerjakan
pekerjaan lainnya; segera ketik kesimpulan dan implikasi kebijakan; Tulis laporan segera setelah dari
lapangan, sedapat mungkin jangan ditunda lebih dari seminggu, karena banyak data yang akan hilang
dan kesimpulan yang diambil akan berkurang ketajamannya; Diskusikan laporan tersebut dengan
para ahli, pengambil kebijakan, dan pihak terkait serta yang berminat.
Sedangkan PRA atau Participatory Rural Appraisal adalah sebuah metode yang saat ini di gunakan
untuk menggali semua persoalan yang ada di desa. PRA secara sederhana dapat diartikan adalah
sebuah metode atau cara yang digunakan untuk mengkaji kondisi desa dengan melibatkan
masyarakat sehingga dapat dikumpulkan data dan informasi mengenai kondisi yang
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sebenarnya,potensi yang dimiliki oleh masyarakat,masalah yang dihadapui dan jalan keluar yang
dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di desa.
Dalam PRA mengandung prinsip-prinsip,diantaranya adalah :
1. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengkajian desa
2. Pihak luar hanyalah sebagai fasilitator
3. Melibatkan seluruh anggota masyarakat (perempuan,laki-laki dan kaum miskin)
4. Saling menghargai,saling belajar dan saling menghargai perbedaan
5. Santai dan informal
6. Kaji silang.
PRA merupakan suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk menampung masalah, potensi
dan peluang pengembangan daerah pedesaan. Disamping itu, pemanfaatan PRA sangat efektif
sebagai langkah dasar untuk penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan partisipatif,
karena PRA mampu menampung aspirasi dan inspirasi masyarakat serta menyesuainkan program
pengembangan dengan kondisi wilayah dan lingkungan.
Langkah-langkah yang digunakan PRA adalah sebagai berikut:
1. Pembentukkan tim pelaksana yang dapat mewakili dan memfasilitasi diskusi dan penelusuran
kondisi dan masalah, serta menganalisis keduanya untuk menetapkan prioritas dan langkah
kebijakan.
2. Desk study sebagai kegiatan awal dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder menyangkut
desa yang akan dikaji. Kegiatan ini juga dapat berupa penghimpunan data berupa keterangan dari
para pengambil kebijakan atau pemuka masyarakat yang memahami desa secara mendalam.
Data, catatan, dan keterangan yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan acuan dan
pertimbangan serta bahan crosscheck dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan. Hasil desk
study bisa menampilkan sebaran data (sekunder) dari desa secara jelas. Potensi ini sangat
dibutuhkan dalam pertimbangan penyusunan rencana kegiatan pengembangan. Tabel yang
dihasilkan antara lain sebaran penduduk, sumber mata pencaharian dan keerlibatan penduduk,
tingkat pendidikan, luas dan penguasaan aset, serta gambaran umum wilayah pedesaan dan
kecamatan.
3. Penetapan strategi Pengumpula Data.
Sebelum ke lapangan, anggota tim menyusun strategi pengumpulan data dan pembagian kerja ,
seperti: pengumpul data desa, mengelilingi desa, pewawancara masyarakat desa. Semua ini
ditujukan agar pelasanaan kegiatan bisa terarah, dan tidak membingungkan masyarakat yang
didatangi atau yang dikumpulkan. Sebaiknya sebelum ke lapamgan, anggota tim dibagimenjadi 3
atau 4 sub tim, terdiri dari sebagai berikut:
a. Pemgumpul data sekunder dengan tugas mengumpulkan data sekunder dan semua informasi
tambahan yang diperlukan berkaitan dengan substansi kegaiatan
b. Subsistem pemetaan, diketuai oleh seorang peneliti yang mempunyai keahlian dalam bidang yang
bersangkutan.
c. Subsistem pengumpul masalah dikoordinasikan oleh peneliti atau penyusluh senior yang
memahami konsep dan prinsip pelaksanaan PRA
d. Subsistem administrasi dan notulensi.
4. Pengumpulan data dan penetapan kesepakatan bersama, dimana pelaksana harus menyesuaikan
waktu mereka dan upayakan tidak melakukan pemaksaan kehendak. Sebelum pelaksanaan
kegaiatn perlu melaporkan diri kepada kepala desa, kemudian dalam proses pengumpulan data
jharus dilakukan secara partisipatif atau peran serta masyarakat baik dalam penelurusuran
wilayah, konfirmasi lapangan, pengumpulan masalah, konfirmasi masalah, dan penetapan
prioritas, maupun dalam penyusunan rencana kerja.. Data yang dikumpulkan meliputi: kondisi
alam dan lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, interaksi antar masyarakat, program
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atau proyek yang ada dan pernah ada di desa, serta data lainnya yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan. Data ini akan dituangkan dalam berbagai bentuk, seperti data sebaran
penduduk, sumberdaya alam yang tersedia, luas lahan sawah/ladang, sumber pengairan,
sketsa/peta desa, transek desa, diagram alir, dll. Untuk pengembanagan potensi desa, data utama
yang dibutuhkan adalah permasalahan desa dan permasalahan dalam usaha yang digeluti
masyarakat, respon masyarakat terhadap teknologi baru (salah satu kesepakatan yang perlu
diambil bersama), luas sawah dan lahan lainnya, sumber pengairan, jenis usaha yang berkembang
dan potensial, serta data lainnya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan.
5. Penetapan kesepakatan bersama. Setalh data dikumpulkan, kemudian dianalisis dan disimpulkan
oleh tim peserta, maka hasil yang diperoleh harus dikembalikan pada masyarakat melalui
wawancara guna penetapan kesepakatan, baik mengenai masalah, potensi, maupun kegiatan
yang akan dilakukan. Kesepakatan pertama adalah penetapan masalah, kemudian jalan keluar
untuk mengatasi masalah dan rencana tindak lanjut. Dalam penetapan kesepakatan ini kuncinya
tetap partisipasi dan tidak boleh ada pihak yang dominan atau intervensi.
6. Penyusunan rencana kerja yang dituangkan dalam laporan hasil PRA. Dalam laporan akhir harus
jelas semua kondisi desa, dilengkapai dengan tabel data, gambar dan peta-peta, serta analisis
kondisi dan semua hasil lapangan dilampirkan dan dimuat dalam laporan akhir.
Untuk melengkapi kajian ini, juga dilakukan kajian tentang persepsi masyarakat terhadap TN-BBBR.
Persepsi masyarakat terhadap TN-BBBR mencakup variabel kesedian, penerimaan , peranserta,
tanggapan dan haran masyarakat terhadap TN-BBBR yang dianalisis dengan menggunakan uji Chi
Kuadrat, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 15.
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IV. HASIL
A. Pra Survei/Orientasi
Survei/Orientasi
1. Deskripsi Komunitas Hutan
Berdasarkan hasil pra survei yang dilaksanakan oleh Tim Jalur Sabaung dan Jalur Batu Panahan, dapat
dikemukakan bahwa sedikitnya ditemukan 95 jenis pohon dominan, 14 jenis mamalia, 24 jenis
burung, 5 jenis insekta, dan 4 jenis ikan, serta 6 jenis amphibi.
Hasil pengamatan flora dan fauna dominan pada kedua jalur pengamatan tersebut, secara rinci
disajikan pada Tabel IV-1 dan Tabel IV-2.
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Tabel IV-1. Hasil Pengamatan Flora dan Fauna pada Jalur Sabaung.

NO

KOORDINAT

TOPOGRAFI
DAN
TUTUPAN
LAHAN

1.

112o 40’ 24,4” BT 0o 40’ 07,4” LS

Hutan primer

2.

112o 40’ 25,7” BT 0o 40’ 01” LS

Hutan primer

3.

112o 40’ 19,6” BT 0o 47’ 56,2” LS

Hutan primer

4.

112o 40’ 12,2” BT 0o 47’ 43,8” LS

Hutan primer

VEGETASI
DOMINAN
Kempas
Lentang
Melawan
Meranti
Plepek
Tengkawang
Uweh
Benuas
Gambir
Jayau
Lentang
Meranti
Plepek
Tangkuhis
Tengkawang
Ulin
Benuas
Kayu Uweh
Lentang
Mahawei
Meranti
Nyatu bawui
Pantung bukit
Plepek
Benuas
Gambir
Lentang
Melawan
Meranti

MAMALIA

Babi hutan
Kijang
Owa-owa

AVES

I
NSEKTA

IKAN

AMPHIBI

Bakaka
Elang
Tingang

Kupu-kupu

Ikan Sepan

Katak

Murai Batu
Rangkong

Kupu-kupu

Ikan Sepan

Biawak

Babi hutan
Kancil
Kelasi
Kijang
Owa-owa
Rusa

Enggang

Kupu-kupu

Ikan Sepan

Biawak

Babi hutan
Rusa
Tikus hutan

Binti

Kupu-kupu

Ikan sepan

Biawak

KETERANGAN

Pencatatan
dilakukan
berdasarkan
temuan langsung
atau melalui
temuan
jejak/tanda-tanda
kehadiran, suara,
cakar, dan
kotoran satwa

5.

112o 40’ 04,9” BT 0o 47’ 38,4” LS

Hutan primer

6.

112o 40’ 01,8” BT 0o 47’ 27,7” LS

Hutan primer

7.

112o 39’ 54,9” BT 0o 47’ 17,4” LS

Hutan primer

8.

112o 39’ 54,8” BT 0o 47’ 11,2” LS

Hutan primer

9.

112o 39’ 50,1” BT 0o 47’ 03,3” LS

Hutan primer

Pantung
Plepek
Tengkuhis
Gelodok
Lentang Bukit
Mehadirang
Meranti
Ohang
Tengkawang
Gambir
Kayu ongai
Kempas
Lentang
Melawan
Melawan putih
(Jajau)
Nyatu bawui
Pantung
Tengkuhis
Lentang bukit
Mehadirang
Melawan putih
Menturung
Meranti
Tengkawang
Tengkuhis
Kempas
Lentang
Meranti
Pantung
Tengkawang
Ulin
Gambir
Kayu paken
Kempas

Babi Hutan
Beruang
madu
Owa-owa

Tingang

Kupu-kupu

-

Katak
Ular

Babi hutan
Kancil
Kijang
Rusa

Beo/Tiong
Murai batu
Rangkong
Tingang

Kupu-kupu

Ikan sepan

Biawak
Ular

Kelasi
Owa-owa

Merak
hutan/Haruei
Murai batu
Tingang

Kupu-kupu

Ikan sepan

-

Babi hutan
Kancil
Kelasi
Kijang
Owa-owa

Enggang
Murai batu

-

-

-

Beruang Owaowa

Cucak rawa
Kalenyar
Murai batu

-

Ikan sepan

Biawak
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10.

112o 39’ 45,1” BT 0o 46’ 55,4” LS

Hutan primer

11.

112o 39’ 44” BT - 0o
46’ 43,8” LS

Hutan primer

12.

112o 39’ 48,6” BT 0o 46’ 39,6” LS

Hutan primer

Kempas
Lentang
karamunting
Mehadirang
Melawan
Meranti
Pantung
Pantung bukit
Tengkawang
Ulin
Gambir
Kempas
Lentang bukit
Melawan
Meranti
Pantung
Pelepek
Tengkawang
Benuas
Doho
Gambir
Gelodok
Kelapis bukit
Kempas
Kesuhui
Lentang
Maja
Meranti
Pantung
Tengkawang
Tengkuhis
Meranti
Pelepek
Kayu uweh
Tengkuhis

Pampulu

Babi hutan
Kelasi
Owa-owa

Kalenyer

Babi hutan
Beruang
madu
Kijang

-

Babi hutan
Beruang

Elang
Murai batu

-

-

Biawak

Kupu-kupu
daun

-

Katak batu

Kupu-kupu

-

-
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13.

112o 39’ 36,2” BT 0o 46’ 33,1” LS

14.

112o 39’ 31,9” BT 0o 46’33,4” LS

15.

112o 39’ 24,9” BT 0o 46’ 26” LS

16.

112o 38’ 58,2” BT 0o 46’ 12,6” LS

Hutan primer

Melawan
Lentang
karamunting
Gelodok
Doho
Doho
Gambir
Gelodok
Kayu uweh
Lentang
Mahawei
Melawan
putih/Jajau
Meranti
Pelepek
Tengkuhis
Kalapis bukit
Lentang
Lentang Danum
Maja
Meranti
Paken
Pangoren
Paraci
Tengkawang
Gambir
Gelodok
Melawan
Melawan
putih/Jajau
Meranti
Tengkawang
Ulin
Awe
Gambir

Babi hutan
Beruang
madu
Owa-owa
Rusa

Murai batu

Babi hutan
Kijang
Owa-owa

Bantal mayat
Merak
hutan/Haruei
Rangkong
Tiong

Beruang
madu

Merak
hutan/Haruei
Murai batu
Rangkong

Babi hutan
Kijang

Merak
hutan/Haruei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kupu-kupu
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17.

112o 38’ 58,1” BT 0o 45’ 57” LS

18.

112o 38’ 53,3” BT 0o 45’ 54,9” LS

19.

112o 38’ 50,1” BT 0o 45’ 44,2” LS

Gelodok
Kayu uweh
Lentang
Meranti
Pantung
Pelepek
Tengkawang
Benuas
Gelodok
Gembor/Gemor
Kayu uweh
Kempas
Lentang
Mahambung
Maja
Melawan
Meranti
Pelepek
Ramu
Tengkawang
Benuang
Benuas
Gelodok
Gerunggang
Jelutung
Kempas
Lentang
Mahadirang
Meranti
Petai hutan
Tengkawang
Ulin
Doho
Galeget
Gambir

Tikus hutan

Rangkong

Babi hutan

Bakaka/Raja
udang
Merak
hutan/Haruei
Murai batu
Rangkong

Kupu-kupu

Babi hutan
Kancil
Owa-owa

Merak
hutan/Haruei
Rangkong

Kupu-kupu

-

Biawak

Babi hutan
Kelelawar

Beo/Tiong
Elang
Merak

Kupu-kupu

-

Katak

-

Katak
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20.

112o 38’ 53,6” BT 0o 45’ 36,4” LS

Gerunggang
Jajau
Kempas
Lentang
Melawan
Meranti
Nyatoh
Pelepek
Ulin
Benuas
Bunyau
Cangal
Doho
Kayu uweh
Kempas
Keramu
Keruing
Lentang
Mahui
Meranti
Nyatu bawui
Pelepek
Tengkawang
Ulin

hutan/haruei
Murai batu
Pampulu
Tangkasiang

Babi hutan
Kelasi
Kijang
Owa-owa

Bantal mayat
Merak
hutan/Haruei
Murai batu

-

-

-
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Tampak Utara

Tampak Timur

Tampak Selatan

Tampak Barat

Gambar IV-1. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 40’ 24,4” BT - 0o 40’ 07,4” LS.
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Gambar IV-2. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 40’ 25,7” BT - 0o 40’ 01” LS
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o

Gambar IV-3. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112 40’19,6” BT - 0 47’ 56,2” LS.
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Tampak Utara

Tampak Timur

Tampak Selatan
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Gambar IV-4. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 40’ 12,2” BT - 0o 47’ 43,8” LS.
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Gambar IV-5. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 40’ 04,9” BT - 0o 47’ 38,4” LS.
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Gambar IV-6. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 40’ 01,8” BT - 0o 47’ 27,7” LS.
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Gambar IV-7. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 39’ 54,9” BT - 0o 47’ 17,4” LS.
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Gambar IV-8. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 39’ 54,8” BT - 0o 47’ 11,2” LS.
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Gambar IV-9. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 39’ 50,1” BT - 0o 47’ 03,3” LS.
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Gambar IV-10. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 39’ 45,1” BT - 0o 46’ 55,4” LS.
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Gambar IV-11. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 39’ 44” BT - 0o 46’ 43,8” LS.
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Gambar IV-12. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 39’ 48,6” BT - 0o 46’ 39,6” LS.
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Gambar IV-13. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 39’ 36,2” BT - 0o 46’ 33,1” LS.
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Gambar IV-14. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 39’ 31,9” BT - 0o 46’33,4” LS.

69

Tampak Utara

Tampak Timur

Tampak Selatan

Tampak Barat

Gambar IV-15. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 39’ 24,9” BT - 0o 46’ 26” LS.
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Gambar IV-16. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 38’ 58,2” BT - 0o 46’ 12,6” LS.
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Gambar IV-17. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 38’ 58,1” BT - 0o 45’ 57” LS.
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Gambar IV-18. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 38’ 53,3” BT - 0o 45’ 54,9” LS.
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Gambar IV-19. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 38’ 50,1” BT - 0o 45’ 44,2” LS.
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Gambar IV-20. Representasi Vegetasi pada Koordinat 112o 38’ 53,6” BT - 0o 45’ 36,4” LS.
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Tabel IV-2. Hasil Pengamatan Flora dan Fauna pada Jalur Batu Panahan.

NO

KOORDINAT

TOPOGRAFI
DAN
TUTUPAN
LAHAN

1.

112o 33’ 36,9” BT 00o 48’ 48,5” LS

Berbukit dan
curam
Hutan primer

2.

112o 33’ 54,9” BT 00o 48’ 35,6” LS

Berbukit
Hutan primer

3.

112o 33’ 59,9” BT 00o 48’ 32,0” LS

Berbukit dan
curam
Hutan primer

4.

112o 34’ 07,5” BT 00o 48’ 37,0” LS

Bergelombang
Hutan primer

5.

112o 34’ 16,9” BT 00o 48’ 09,6” LS

Berbukit dan
curam
Hutan primer

VEGETASI
DOMINAN

Damar
Ehang
Lentang
Mahadara
Malam-malam
Meranti kuning
Meranti putih
Nyatoh
Nyatoh
Karau
Kahang
Kupang
Kapening
Ehang
Gerunggang
Martibu
Tengkawang
Meranti
Meranti kuning
Meranti putih
Meranti kuning
Ehang
Pelepek bukit
Bangkirai
Benuas
Gaharu sangiang
Benuang
Beringin
Jelutung

MAMALIA

AVES

INSECTA

IKAN

AMPHIBI

KETERANGAN

Pencatatan
dilakukan
berdasarkan
temuan langsung
atau melalui
temuan
jejak/tanda-tanda
kehadiran, suara,
cakar, dan kotoran
satwa

Owa-owa

Rangkong/
Tingang

Serangga
Semut
Belalang

-

Ular sanca

Babi hutan

Rangkong/
Tingang

Serangga
Semut
Belalang

-

-

Babi Hutan
Owa-owa
Trenggiling

Tingang

Serangga
Semut
Belalang

-

-

Beruk
Owa-owa

Rangkong/
Tingangi
Haruei/Kuau

Serangga
Semut
Belalang

-

-

Babi Hutan
Beruang
madu

Tingang

Belalang
Cacing
raksasa

-

-

6.

112o 33’ 17” BT 00o 48’ 22,6” LS

Hutan primer

7.

112o 32’ 14,6” BT 00o 50’ 35,4” LS

Datar
Hutan primer

8.

112o 32’ 02,9” BT 00o 50’ 34,7” LS

Berbukit
Hutan primer

9.

112o 31’ 59,6” BT 00o 50’ 32,4” LS

Berbukit
Hutan primer

10.

112o 31’ 57,9” BT 00o 50’ 32,8” LS

Berbukit
Hutan primer

Keruing
Nyatoh bawui
Pehu
Tengkawang
Doho
Kuang
Mahawai
Melawan
Pangoroi
Pehu
Tanyu
Uar
Mahadara
Asam-asam
Mahawai
Salamei
Tampuhis
Tamahas
Ongai
Kupang
Meranti
Pehu
Potai
Sangkup
Tahatung
Gaharu manyan
Kupang arang
Pehu
Pilang
Sengkuang
Tahatung
Kayu hanyer
Mahanawi
Jakang
Samihing

Owa-owa

Semut
Serangga

Tupai

Burung
madu
Haruwei/
kuau
Pipit
Raja udang
Trogon

Belalang
Kupu-kupu
Semut
Serangga

Ikan semah

Kura-kura

Beruang
madu
Owa-owa

Kajajau
Tingang

Belalang
Semut
Serangga

Boti-boti
Ikan batu
Ikan semah

Ular

Beruk

Burung
jujung
Tingang
Karawa

Belalang
Semut
Serangga

-

-

Beruang
madu

Haruei/kuau
Tingang

Belalang
Semut
Serangga

-

-

Beruang
madu

Pipit

Belalang
Semut
Serangga

-

-
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11.

112o 32’ 19,5” BT 00o 50’ 33,9” LS

Datar
Hutan primer

12.

112o 32’ 24,1” BT 00o 50’ 32,2” LS

Datar
Semak belukar

13.

112o 32’ 28,6” BT 00o 50’ 32,8” LS

Datar
Hutan primer

Bukun
Ueh
Bengkel
Kamakong
Kasingan tahatung
Meranti merah
Palawan
Rambutan hutan
Tangkuhip
Uar
Uweh hitam
Rige/palm
Salak hutan
Uwei anak
Uwei pendung
Ehang
Lentang
Meranti kuning
Meranti putih
Nyatoh
Palawan
Uar bukit
Ueh hutan

Kalaweit

Kajajau
Patih
Pelatuk
Tugok

Belalang
Semut
Serangga

-

-

Babi hutan
Beruk
Kancil
Kelasi
Kijang
Babi hutan
Rusa

Elang perut
putih
Tingang

Belalang
Kupu-kupu
Semut
Serangga

-

-

Tingang

Belalang
Kupu-kupu
Semut
Serangga

-

-
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Bukit Raya.

Sungai Sangei.

Pembuatan Petak Ukur.

Petak Ukur di Sepan Supin.

Gambar IV-21. Representasi Vegetasi pada Jalur Batu Panahan.
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Tumbuhan Penangkal Guna-guna.

Jamur Kayu.

Jamur Kayu.

Kupu-kupu Sedang Menghisap Garam-garam dan
Mineral di Bebatuan.

Gambar IV-22. Representasi Flora dan Fauna pada Jalur Batu Panahan.
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Pohon Benuas

Jenis palm hutan

Tegakan di Sepan Apoi.

Pohon Benuas.

Palam Hutan.

Gambar IV-23. Representasi Flora dan Fauna pada Jalur Batu Panahan.
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Rumput Makanan Rusa.

Ikan Sepan di Sungai Sangei.

Cacing Besar.

Ngengat.

Gambar IV-24. Representasi Flora dan Fauna pada Jalur Batu Panahan.
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Ular Pohon.

Bekas Sarng Trenggiling.

Jejak Babi Hutan.

Jejak Rusa.

Gambar IV-25. Representasi Fauna dan Jejaknya pada Jalur Batu Panahan.
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Kotoran Pelanduk.

Kotoran Rusa.

Bulu Burung Haruei/Kuau.
Gambar IV-26. Representasi Jejak Fauna pada Jalur Batu Panahan.
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Kumbang.

Tengkorak Rusa di Sepan Apoi.
.

Pohon Beringin.

Gambar IV-27. Representasi Flora dan Fauna pada Jalur Batu Panahan.
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Berdasarkan data yang dikemukan pada Tabel IV-1 dan Tabel IV-2, diketahui bahwa pada Jalur
Sebaung, tercatat 46 jenis pohon dominan, yaitu: Awe, Benuang, Benuas, Bunyau, Cangal, Doho,
Galeget, Gambir, Gelodok, Gembor/Gemor, Gerunggang, Jajau, Jelutung, Kayu ongai, Kayu paken,
Kelapis bukit, Kempas, Keramu, Keruing, Kesuhui, Lentang, Lentang bukit, Lentang danum, Lentang
karamunting, Mahadirang, Mahambung, Mahawei, Mahui, Maja, Melawan, Menturung, Meranti,
Nyatoh, Nyatu bawui, Ohang, Paken, Pangoren, Pantung Bukit, Paraci, Pelepek, Petai hutan, Ramu,
Tangkuhis, Tengkawang, Ulin, dan Uweh. Sedangkan pada Jalur Batu Panahan tercatat 61 jenis pohon
dominan, yaitu: Asam-asam, Bangkirai, Bengkel, Benuang, Benuas, Beringin, Bukun, Damar, Doho,
Ehang, Gaharu manyan, Gaharu sangiang, Gerunggang, Jakang, Jelutung, Kahang, Kamakong,
Kapening, Karau, Kasingan tahatung, Kayu hanyer, Keruing, Kuang, Kupang, Kupang arang, Lentang,
Mahadara, Mahanawi, Mahawai, Malam-malam, Martibu, Melawan, Meranti, Meranti kuning,
Meranti merah, Meranti putih, Nyatoh, Nyatoh bawui, Ongai, Palawan, Pangoroi, Pehu, Pelepek
bukit, Pilang, Potai, Rambutan hutan, Salamei, Samihing, Sangkup, Sengkuang, Tahatung, Tamahas,
Tampuhis, Tangkuhip, Tanyu, Tengkawang, Uar, Uar bukit, Ueh, Ueh hutan, dan Ueh hitam.
Selanjutnya, ditemukan 13 jenis pohon yang terdapat pada kedua jalur pengamatan tersebut, yaitu:
Benuang, Benuas, Doho, Gerunggang, Jelutung, Keruing, Kupang, Lentang, Mahawai, Melawan,
Meranti, Nyatoh, dan Tengkawang.
Jenis mamalia dominan pada Jalur Sebaung, tercatat sebanyak 10 jenis, yaitu: Babi Hutan, Beruang,
Beruang madu, Kancil, Kelasi, Kelelawar, Kijang, Owa-owa, Rusa, dan Tikus hutan. Demikian juga pada
Jalur Batu Panahan, tercatat jumlah jenis mamalia dominan yang sama, yaitu: Babi hutan, Beruang
madu, Beruk, Kalaweit, Kancil, Kelasi, Kijang, Owa-owa, Rusa, Trenggiling, dan Tupai. Pada kedua jalur
pengamatan tersebut, didapatka sebanyak 7 jenis mamalia yang sama, yaitu: babi hutan, Beruang
madu, Kancil, Kelasi, Kijang, Owa-owa, dan Rusa.
Jenis burung dominan pada Jalur Sebaung, tercatat sebanyak 14 jenis, yaitu: Bakaka/Raja udang,
Bantal mayat, Beo/Tiong, Binti, Cucak rawa, Elang, Enggang, Kalenyer, Merak hutan/Haruei, Murai
batu, Pampulu, Rangkong, Tangkasiang, dan Tingang. Sedangkan pada Jalur Batu Panahan, tercatat
jumlah jenis burung dominan, yaitu sebanyak 13, yang terdiri dari: Bakaka, Burung jujung, Burung
madu, Elang perut putih, Haruei/Kuau, Kajajau, Karawa, Patih, Pelatuk, Pipit, Rangkong, Togon, dan
Tugok. Selanjutnya, terdapat 4 jenis burung yang sama-sama terdapat pada kedua jalur pengamatan
tersebut, yaitu: Bakaka, Haruei, Rangkong, dan Tingang.
Selain keanekaragaman jenis flora dan fauna, pada Jalur Batu Panahan juga ditemukan keunikan
alaminya seperti Sepan (kawasan mata air yang memiliki batuan dan sumber air yang menurut
masyarakat setempat mengandung mineral garam) dimana disekitarnya banyak ditemukan bekas
atau jejak satwa dari berbagai jenis mamalia. Salah satunya adalah Sepan Supin yang menurut
informasi masyarakat, bahwa terlihat beberapa jenis mamalia sedang menjilati batuan disekitar mata
air sepan supin yang kawasannya agak terbuka dan landai serta tidak terlalu luas, yaitu dengan
diameter ± 20 m. Lokasi sepan supin tersebut terletak di hulu Sungai Mahalat dan dikelilingi oleh
kawasan perbukitan, tepat disebelah mata air Sepan Supin tersebut, terletak hamparan padang
rumput kecil yang merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh salah satu pakan mamalia rusa serta
biasa juga dijadikan tempat istirahat atau tempat tidur bagi beberapa satwa satwa lainnya pada
malam hari. Jenis-jenis jahe-jahean mendominasi tepi-tepi kelokan sungai didekat kawasan sepan
supintersebut.
Selain Sepan Supin, juga terdapat Sepan Apoi yang merupakan kawasan sumber mata air panas yang
memiliki batuan yang menurut masyarakat setempat mengandung mineral garam. Kawasan ini dapat
terlihat jelas pada siang hari dan saat cuaca cerah. Pada saat sore hari sampai pagi hari atau cuaca
mendung kawasan ini tertutup oleh kabut tebal dari uap air yang keluar dari puluhan titik gelembunggelembung yang mengeluarkan uap air panas. Kawasan Sepan Apoi yang terbuka cukup luas dengan
ukuran lebar 20 m dan panjang 35 m. walaupun berlumpur, kawasan ini tergenang air yang jernih

dengan kedalaman sekitar 35 cm dan menyatu dengan aliran sungai kecil yang ada disebelah
timurnya. Udara di sekitarnya terasa agak hangat dan sangat lembab dengan bau lumpur yang agak
menyengat. Adapun ukuran mata air Sepan Apoi yang mengeluarkan gelembung panas tersebut
adalah sekitar 11 m x 2 m. Air yang berada dipusat mata airnya sangat panas dan mendidih,
sedangkan yang pinggirannya relatif hangat hingga agak panas. Air Sepan Apoi ini, diyakini oleh
masyarakat setempat mengandung obat yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Kawasan ini,
sering dikunjung oleh beberapa jenis mamalia, seperti: rusa, babi, kijang, juga beberapa jenis burung.
Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan tempat pengamatan satwa. Adapun waktu kedatangan
satwa-satwa tersebut belum diketahui secara pasti, akan tetapi umumnya pada sore dan malam hari
sampai pagi hari. Sedangkan pada siang hari sangat jarang. Dilokasi Sepan Apoi ini, juga terdapat dua
keramat yang sangat dihormati keberadaanya oleh masyarakat setempat.
Jenis-jenis tumbuhan bawah yang hidup hanya terdapat di tepian mata airnya, sedangkan jenis
tumbuhan air, hanya tumbuh sekitar 5 m dari sumber mata air tersebut dan didominasi oleh jenis
pakis atau jenis-jenis rotan. Tumbuhan yang tumbuh didaratan yang agak tinggi disebelah lokasi
Sepan Apoi tersebut berupa semak belukar yang tumbuh didaerah bekas kebakaran hutan. Sangat
disayangkan, bahwa kondisi kawasan ini sudah mulai terancam akibat adanya kegiatan berburu oleh
masyarakat setempat, hal ini terlihat dari banyaknya bekas tulang belulang satwa dan pondok kecil
untuk kegiatan berburu yang tepat berada di sekitar lokasi mata air Sepan Apoi tersebut.

2. Deskripsi Masyarakat di Sekitar Kawasan
a. Desa Sabaung, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan
Berdasarkan cerita masyarakat suku Dayak Uut Danum (Ot Danum) secara turun temurun yang
mendiami hulu sungai Hiran, yaitu desa Sabaung, asal orang “Sabaung” diturunkan oleh Ranying
Hatalla Langit dari langit lapis ketiga dengan Palangka Bulau. Tempat turunnya yaitu di sungai Dahie
simpang sungai Samba sebelah kiri mudik. Di sungai Dahie Samba tersebut asal mulanya orang
Sabaung mendirikan Rumah Betang (rumah panjang) tempat mereka tinggal, (sekarang Kaleka/ bekas
desa Sabaung masih ada). Beberapa tahun kemudian mereka tinggal di Desa Sabaung sungai Dahie
Samba, tanpa diduga datang “Ruhau Rahasi” dari langit melalui puncak Bukit Raya, memusuhi/
membunuh, makan ternak peliharaan seperti kerbau, sapi, babi ayam dan lain-lain, termasuk anggota
keluarga/ sanak saudara orang-orang Sabaung, banyak yang mati karena dibunuh oleh Ruhau Rahasi.
Setelah selesai membunuh orang-orang Sabaung beserta ternak peliharaannya, Ruhai Rahasi kembali
ke langit melalui puncak Bukit Raya. Melihat peristiwa yang menimpa orang-orang sabaung banyak
yang mati, maka beberapa tokoh Sabaung segera mengadakan perundingan (musyawarah) mencari
jalan keluar bagaimana mengatasi peristiwa yang dialami orang-orang Sabaung tersebut, berupaya
mencari/ memanggil sahabat-sahabat mereka yang dianggap berani dan mampu unrtuk melawan dan
menghentikan kekejaman pembunuhan oleh Ruhau Rahasi, dengan acara Adat Leluhur “Manajah
Antang” (Batenung) untuk meminta petunjuk kepada “Darung Bawan” dan “Antang Kakam” (Burung
Garuda). Dalam waktu yang sangat singkat datanglah Darung Bawan dengan Antang Kakam yang
langsung menuju puncak Bukit Raya tempat Ruhau Rahasi turun, sampai disana Darung Bawan
langsung menendang puncak Bukit Raya dengan kesaktiannya yang mengakibatkan potongan puncak
Bukit Raya terpental jauh dan jatuh diantara desa Batu Nyiwuh dengan desa Tumbang Manange
sebelah kiri ke hulu sungai Kahayan (sekarang disebut Batu Suli). Meskipun Darung Bawan telah
menendang puncak Bukit Raya, ternyata masih belum membuahkan hasil yang diharapkan, rupanya
Ruhau Rahasi terbukti masih tetap bisa turun ke bumi dan melakukan pembunuhan terhadap ternak
peliharaan dan orang-orang Sabaung. Melihat hal tersebut maka Darung Bawan dan Antang Kakam
bersatu kembali untuk bersama-sama mengipaskan kedua sayapnya, mendorong/menendang puncak
Bukit Raya dengan kaki sehingga akhirnya puncak Bukit Raya terpotong lagi dan terpental jatuh
diantara Desa Tumbang Jala dengan Desa Tumbang Baraoi sebelah kanan hulu sungai Samba
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(sekarang disebut Bukit Tandu). Darung Bawan dan Antang Kakam dengan kesaktian, serta
kekuatannya mendorong/menendang puncak Bukit Raya yang mengakibatkan terpotong dua kali,
sehingga akhirnya Ruhau Rahasi tidak bisa lagi turun ke bumi dan tertunduk (termenung) di pintu
langit melihat ke bawah, sehingga air liurnya menetes jatuh ke bumi menjadi lintah darat (lamantek),
lintah air (jelau), nyamuk dan sebagainya. Oleh karena tidak bisa lagi turun ke bumi, maka Ruhau
Rahasi kembali ke bulan untuk selamanya, dan konon ceritanya, bahwa bayangan yang terlihat di
bulan itulah yang merupakan bayangan Ruhau Rahasi.
Setelah Ruhau Rahasi tidak lagi bisa turun ke bumi untuk memusuhi/membunuh, maka ternak
peliharaan dan beberapa anggota keluarga desa Sabaung menghadapi masalah, berupa datangnya
seekor “haramaung” (harimau) yang dengan buasnya membunuh serta memangsa orang-orang
Sabaung. Namun tidak beberapa lama, harimau tersebut mati dibunuh oleh tokoh Sabaung yang
bernama “UTO dan KOTO”. Kemudian, pada suatu ketika datang lagi masalah berupa penyerangan
yang dilakukan oleh segerombolan “Asang” (Uut/Kayau) dengan membuat kekacauan terhadap
orang-orang Sabaung serta melakukan pembunuhan, dan suatu saat, ketika orang-orang Sabaung
bekerja di ladang “handop” (gotong royong) manugal yang dipimpin oleh Uto dan Koto, nenek
mereka yang sudah lanjut usia bernama “Timpung” ditinggal sendirian dirumah dan harus di
sembunyikan/ditutup dengan Bakun besar (Tatudung = terbuat dari rotan yang dianyam), dan pada
saat itu datanglah segerombolan Asang (Uut/Kayau) kerumah dengan tujuan akan
menangkap/membunuh nenak tua tadi, namun setelah dicari didalam rumah dan membuka bakun
besar (Tudung) nasi tersebut, ternyata nenek tua yang sudah lanjut usia tersebut tidak berada di
tempat tersebut. Ketika hari mulai sore dimana orang-orang Sabaung yang bekerja di ladang mulai
pulang ke kampung, setelah sampai di rumah ada diantara mereka langsung membuka Bakun besar
(Tudung) tempat nenek mereka disembunyikan ternyata mereka tidak menemukannya, akan tetapi
mereka mendapatkan 1 lembar bulu sayap elang. Melihat nenek meraka tidak berada di tempat, Uto
da Koto curiga bahwa mungkin nenek mereka ditangkap/dibunuh oleh Asang (Uut/Kayau) dan tidak
mungkin bersembunyi di tempat lain. Kemudian, Uto dan Koto langsung mengadakan upacara adat
leluhur yaitu “manenung” yang didahului dengan “manawur” beras kuning, lalu memanggil dan minta
petunjuk para sahabat yang memelihara mereka (orang gaib). Ternyata, nenek mereka tidak
ditangkap/dibunuh oleh Asang (Uut/Kayau). Akan tetapi, menghilang (gaib) menjadi seekor burung
elang dan tinggal di puncak Bukit Raya. Berdasarkan hasil tenung dan penjelasan dari salah seorang
anggota keluarga yang bermimpinya, barulah mereka/orang-orang Sebaung merasa tenang dan dan
percaya atas menghilangnya nenek mereka yang bernama Timpung tersebut. Apabila pada suatu
ketika orang-orang/Tokoh Dayak Sabaung mengadakan acara Adat Leluhur (Batawur/ Betenung)
Manajah Antang (Memanggil Elang) pasti datanglah seekor burung elang dengan ciri khas, warna
hitam abu-abu tidak memiliki satu lembar sayap pada bagian sebelah kirinya, maka elang itulah yang
disebut “Antang Tenung” karena ia diyakini berasal dari manusia, yaitu seorang nenek yang bernama
Timpung yang menghilang (Gaib) dari dalam Bakun besar (Tudung) tempat persembunyiannya tadi.
Setelah kejadian itu, tidak lama berselang datang lagi Uut/Kayau untuk memusuhi/ membunuh
mereka, namun oleh karena warga masyarakat (Tokoh-tokoh Sabaung), telah menyatakan siap
melakukan perlawanan menyerang, akhirnya para pemimpin Asang (Uut/Kayau) beserta anak
buahnya langsung berbalik mundur melarikan diri. Beberapa hari kemudian dengan melihat keadaan
mereka selama tinggal di desa Sabaung sungai Dahie Samba selalu tidak aman akibat pembunuhan
semula dilakukan oleh Ruhau Rahasi, Haramaung (Harimau) dan kekacauan/ ancaman pembunuhan
lagi oleh Asang (Uut/Kayau) maka para tokoh masyarakat Sabaung mengadakan perundingan,
mencari tanah air yang cocok untuk tempat tinggal supaya hidup mereka tidak terganggu lagi, aman
dan tentram. Dalam perundingan mereka harus mengadakan upacara Adat Leluhur yaitu manajah
Antang (Batenung) didahului dengan batawur. Hasilnya, yang dilakukan Uto dan Koto mengena dan
cocok di sungai Hiran simpang sebelah kanan mudik sungai Katingan. Berdasarkan hasil tenung
tersebut, mereka beserta seluruh keluarga langsung menyiapkan barang-barang (perabot rumah
tangga) yang akan dibawa. Selain perabot rumah tangga yang dibawa mereka antara lain: 1 (satu)
buah Cupu Gading, berisi tanah dari Kait Bulan Bukit Raya, 1 (satu) batang Sawang, 1 (satu) batang
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Kayu Takanjung, 1 (satu) batang Kayu Kaja, 1 (satu) batang Kayu Tali, 1 (satu) batang Kayu Busi, 1
(satu) batang Kayu Sambabelum, 1 (satu) batang Kayu Balau, 1 (satu) batang Akar Tengang, 1 (satu)
batang Kayu Ulin, 2 ((dua) buah Fisih, 1 (satu) lumpang tanah dari Bukit Raya, 1 (satu) ekor ayam
Sarapat Kemudi Wasi (Jantan), dan 1 (satu) lumpang air Sungai Dahie Samba.
Kegunaan Ayam Sarapat Kemudi Wasi mengisyaratkan, dimana nantinya ayam itu berkokok, maka
disitulah mereka harus mendirikan pondok (rumah) tempat tinggal. Pada keesokan harinya
merekapun berangkat bersama-sama berjalan kaki dipimpin oleh Uto dan Koto meninggalkan Desa
Sabaung di sungai Dahie Samba menuju sungai Hiran. Selama tiga hari tiga malam mereka berjalan
kaki maka akhirnya sampai juga mereka di Batu Kain bagian hulu Sungai Hiran, di Batu Kain hulu
Sungai Hiran tersebut mereka bertahan selama tiga hari tiga malam karena harus membuat beberapa
buah Lanting (rakit) untuk digunakan milir Sungai Hiran yang dikenal banyak jeram (Riam) dan air
derasnya. Keesokan harinya mereka berangkat milir menyusuri Sungai Hiran, dan dalam perjalanan
selama 3 hari 3 malam meninggalkan Batu Kain mereka akhirnya sampai di Rantau Saranum. Tepat di
Rantau Saranum ayam Sarapat Kemudi Wasi berkokok sebanyak 3 kali berturut-turut. Karena ayam
sudah berkokok, berarti telah menandakan bahwa di tempat itulah yang paling cocok dan baik bagi
mereka untuk mendirikan rumah dan hidup untuk selamanya, kemudian lanting (rakit) mereka
bertambat disitu. Sementara mereka belum melakukan pekerjaan apa-apa, Koto merasa belum puas
apabila belum bertemu dengan oang-orang yang menguasai Sungai Hiran sebelum mereka datang.
Karena dalam perjalanan mereka menggunakan lanting (rakit) dari Batu Kain sampai ke Rantau
Seranum terdapat tanda-tanda bahwa di Sungai Hiran sudah ada penghuni/orang-orang yang
menguasainya. Kemudian Koto memberi perintah kepada Uto supaya tinggal untuk memimpin
pekerjaan membuat pondok atau mendirikan rumah mereka di Rantau Seranum. Sedangkan Koto
bersama 2 orang pengawalnya berangkat menggunakan Lanting (rakit) milir Sungai Hiran lagi.
Perjalanan milir dianggap tidak jauh, hanya melewati 2 Rantau dan Teluk mereka melihat sbeuah
Rumah Betang terletak di atas tanah berbukit di Riam Papa sebelah kanan milir sungai Hiran. Begitu
melihat ada Rumah Betang maka Koto dengan kedua pengawalnya langsung berhenti menambatkan
Lanting (rakit) mereka disitu.
Rumah Betang tersebut adalah milik Temanggung Kiham, salah satu dari pengawal Temanggung
Kiham terkejut dan curiga dengan kedatangan 3 orang tidak dikenalnya dan segera melaporkan
kepada Temanggung Kiham. Mendengar ada orang yang tidak dikenal datang ke Rumah Betang,
Temanggung Kiham keluar serta meminta supaya mereka naik ke rumah. Koto bersama 2 orang
pengawalnya langsung naik dan masuk ke dalam rumah, kemudian Temanggung Kiham dengan
ramah mempersilahkan mereka duduk. Setelah itu Koto menceritakan tujuannya datang dengan
maksud baik dan semua apa yang terjadi dengan mereka dalam perjalanan sampai bertemu dengan
Temanggung Kiham. Kemudian, setelah banyak bercerita, Koto bertanya dengan Temanggung Kiham,
Siapa sebenarnya sebagai penghuni/menguasai Sungai Hiran sampai saat ini. Temanggung Kiham
kemudian menjawab pertanyaan dan menjelaskan kepada Koto bahwa Sungai Hiran tidak
dihuni/dikuasai oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Selanjutnya, Temanggung Kiham menceritakan
bahwa mereka bersaudara 3 orang masing-masing, Temanggung Asau mendirikan Rumah Betang di
Teluk Howiu sungai Katingan, Temanggung Kihis mendirikan Rumah Betang di sungai Bemban dan
dirinya mendirikan Rumah Betang di Riam Batu Papa sungai Hiran ini. Temanggung Kiham juga
merasa bersyukur atas kedatangan Koto beserta seluruh keluarga sanak saudaranya dari Desa
Sabaung (Sungai Dahie Samba), dengan harapan semoga niat baik untuk membangun/ mendirikan
rumah tempat tinggal di Rantau Saranum, dapat terwujud menjadi sebuah Desa bagi orang-orang
Sabaung.
Selesai bertemu dan banyak bercerita Koto beserta kedua pengawalnya pamit untuk kembali pulang
ke tempat pembuatan pondok/mendirikan rumah mereka di Rantau Saranum. Dengan tulus hati
Temanggung Kiham juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Koto dan kedua pengawalnya
yang sudah mau datang bertamu dan berkunjung ke tempatnya. Setelah tiba kembali di Rantau
Saranum, Koto menceritakan perjalanannya kepada Uto, dimana ia telah bertemu dengan
Temanggung Kiham di Riam Papa. Mendengar cerita dari Koto yang sudah bertemu dengan
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Temangung Kiham, banyak hal yang didapat dari pembicaraan tersebut serta kedatangan/keberadaan
mereka di Rantau Saranum, maka Uto beserta seluruh keluarganya merasa senang dan gembira
karena pada suatu saat nanti mereka bisa bertemu dan saling mengunjungi.
Setelah mereka bekerja bahu membahu selama berhari-hari untuk mengawali kehidupan mereka di
Rantau Saranum, Uto dan Koto mengajak seluruh sanak saudara mereka untuk memulai hidup baru di
Rantau Saranum. Tahun demi tahun mereka hidup berladang terbukti hasilnya sangat memuaskan
dan selalu menyimpan sisa padi yang cukup banyak, melebihi kebutuhan hidup mereka setiap tahun,
tidak termasuk yang dijual untuk menutupi kebutuhan lainnya. Melihat hasil panen padi yang
melimpah tahun demi tahun, maka timbul niat dari Uto dan Koto atas keberadaan mereka sebagai
penghuni Sungai Hiran sebaiknya harus ada penetapan wilayah yang jelas bagi orang-orang Sabaung,
dengan maksud untuk keleluasaan bagi mereka dalam berladang dan pekerjaan lainnya, didasari dari
niat tersebut Uto dan Koto berangkat menemui Temanggung Kiham untuk merundingkan dan
membicarakan hal tersebut. Dalam pembicaraan yang diadakan di Rumah Betang Temanggung Kiham
(Riam Batu Papa) tersebut maka dihasilkan kesepakatan/keputusan bersama, sebagai berikut :
1. Temanggung Kiham menyetujui memberikan penetapan batas wilayah, mulai dari Riam Kampil
sampai hulu Sungai Hiran kepada orang-orang Sabaung, yang dibayar dengan padi sebanyak 1.000
Gantang Tihang (1 gantang tihang sama dengan 250 gantang biasa).
2. Pemberian penetapan batas wilayah tersebut di setujui oleh Uto dan Koto, kemudian padi
sebanyak 1.000 Gantang Tihang tersebut, dibayar lunas dan diterima oleh Temanggung Kiham.
Setelah perundingan dan pembayaran batas wilayah semua sudah selesai dilaksanakan, maka pada
esok harinya Uto dan Koto mengambil sebuah Lumpang berisi air Sungai Dahie Samba, kemudian
menumpahkan air tersebut mulai dari Riam Kampil sampai kebagian hulu Sungai Hiran. Penumpahan
air tersebut maksudnya untuk menandakan bahwa batas wilayah yang sudah disepakati mulai dari
Riam Kampil sampai hulu Sungai Hiran, merupakan wilayah yang “dikuasai sebagai tanah air” bagi
orang-orang asal keturunan Sabaung. Pada saat bersamaan Uto dan Koto membuka Cupu Gading
berisi Tanah Kait Bulan Bukit Raya dan kemudian merubah nama Rantau Saranum menjadi Kampung
Sabaung dan sampai sekarang di sebut “Desa Sabaung”. Bahasa yang di gunakan oleh orang Sabaung
pada umumnya menggunakan bahasa Dohoi Uut Danum (Ot danum) disamping bahasa asli Sabaung
dan Sahie. Nama-nama Kepala Desa Sabaung dari tahun 1933-2008, secara rinci disajikan pada Tabel
IV-3.
Tabel IV-3. Nama-nama Kepala Desa Sabaung dari tahun 1933 sampai dengan 2008
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

NAMA KEPALA DESA
RAKA
RUNDJAN
DJIMAT RAHING
IDEL THAIB
SILLE EMBANG
THOMAS MOTOR
IDUR MUHAMAD
SAMUEL SAPANG
LATIS

TAHUN
1933 s/d 1940
1940 s/d 1945
1945 s/d 1965
1965 s/d 1969
1969 s/d 1989
1989 s/d 1991
1991 s/d 2001
2001 s/d 2005
2007 -2008

LAMA MENJABAT
7 tahun
5 tahun
20 tahun
4 tahun
20 tahun
2 tahun
10 tahun
5 lebih
1,5 tahun

Sampai dengan tahun 1945 Tumbang Pesung dan Tumbang Sabomban masih membawahi Kepala
Desa Sabaung yang di jabat pada saat itu oleh Djimat Rahing karena pada waktu itu Tumbang Pesung
hanya ada 3 (tiga) buah rumah milik Mali, Tondui dan Rukau beserta keluarga, sedangkan Tumbang
Sabomban ada 4 buah rumah milik Kamis, Nganen, Bondoi dan Sarang dengan keluarga. Pada tahun
1946, saat bapak Cilik Riwut menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Timur beserta rombongan
mengadakan kunjungan/mudik ke Sungai Hiran dalam perjalanan naik Bukit Raya menginap di rumah
Kepala Desa Sabaung. Sekembalinya dari perjalanan dari Bukit Raya menginap lagi di Desa Sabaung,
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bapak Cilik Riwut sempat meresmikan (menggabungkan) desa Tumbang Sabomban dengan Tumbang
Pesung menjadi sebuah Desa, dengan mengangkat/menunjuk Rukau sebagai Kepala Desa Tumbang
Pesung. Selanjutnya, pada tahun 1968 warga dan tokoh masyarakat Desa Tumbang Pesung,
bersepakat pindah ke Tumbang Malawan dengan merubah (menggantikan) nama desa Tumbang
Pesung menjadi desa Tumbang Malawan (sampai sekarang), waktu itu Kepala Desa Tumbang
Malawan di jabat oleh Deman Rukau. Dahulu Sudah ada jalan penghubung dari Sungei Samba ke Desa
Sabaung yang dibuat oleh Belanda. Akan tetapi, jalan tersebut saat ini sudah tidak dapat ditemukan
lagi, meskipun ada rencana masyarakat untuk memetakan dan membangun jalan itu kembali, sebagai
bagian dari sejarah berdirinya Desa Sabaung.
Mengenai Desa Sabaung sekarang satu lokasi atau bersambungan dengan Desa Tumbang Malawan
(kebagian hulu) berdasarkan permintaan/desakan camat Marikit (waktu itu Haderi Taher).
Pertimbangan dan alasannya dipindahkan karena letaknya di Rantau Saranum dianggap terlalu jauh
dan sulit di jangkau, sebab harus melewati Riam Kampil. Rencana pemindahan tersebut, sebelumnya
dirundingkan bersama dari tingkat kecamatan dan Desa, antara lain Djunas Rupuk (Sekcam), Murung
(Danramil), Iman (Dansekpol), KB. Tawat (Damang), Deman Rukau (Kades Tumbang Malawan), Sille
Embang (Kades Sabaung) sekaligus mewakili warga masyarakat Desa Sabaung. Pada tahun 1970, Desa
Sabaung pindah pada sebuah lokasi yang menyatu dengan Desa Tumbang Malawan dengan
ketentuan tidak untuk di gabung dan “nama Desa Sabaung” tetap dipertahankan. Karena warga Desa
Tumbang Malawan juga merupakan satu kesatuan keluarga dengan desa Sabaung dimana ikatan
kekeluargaan tersebut tidak dapat dipisahkan. Masyarakat desa Sabaung bukan saja tinggal di desa
(pedalaman) tetapi sudah tersebar ke kota-kota di Kalimantan Tengah termasuk propinsi Kalimantan
Barat.
Desa Sabaung merupakan desa administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Marikit,kabupaten
Katingan,Provinsi Kalimantan Tengah. Berdiri Sejak tahun 1969 dan baru disyahkan tahun 1970,
dengan batas-batas desa sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan TN-BBBR
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Desa Nusa Kutau
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tumbang Malawan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Wilayah Kecamatan Sanamang.
Jumlah penduduk desa ini adalah 195 jiwa, 102 Laki-laki dan 93 Perempuan terdiri dari 50 KK
(beneficeries HOB PRA Desember 2008). Status desa sudah Defenitif struktur pemerintahan desa
meliputi kepala desa, sekretaris desa, 4 kaur desa, BPD, LKMD. Dalam penyelenggaraan
pemerintahan, desa Sabaung dibagi menjadi 2 RT dan 2 RW. Desa Sabaung adalah salah satu desa
yang termasuk 22 Desa dalam Program HOB untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar
wilayah kawasan konservasi TN Bukit Baka Bukit Raya, Sedangkan kewilayahannya, penggunaan
lahan desa ini adalah sebagai lahan Usaha yang digarap kelompok tani untuk perkebunan rotan yang
dikelola sejak tahun 2007.
Akses menuju Desa Sabaung dapat ditempuh melalui jalur sungai dari kecamatan Tumbang Hiran
dengan menggunakan klotok dengan jarak tempuh + 2 Jam. Jarak tempuh dari desa menuju
kabupaten Katingan adalah + 6 Jam. Jarak tempuh dari kecamatan menuju kabupaten + 8 jam, kondisi
sungai yang dilalui adalah banyaknya riam, akan tetapi dari Tumbang Samba bisa ditempuh
menggunakan kendaraan roda 4 dan kondisi jalan rusak berat sebelum memasuki daerah Pundu.
Jalan desa sepanjang 500 m berupa aspal bantuan Pemerintah tahun 2007. Ketika Tim PRA berada
didesa untuk memfasilitasi pertemuan ada rencana masyarakat ingin mengusulkan kepada
Pemerintah Kabupaten Katingan untuk membuat jalan penghubung dari Desa Sabaung menuju Desa
Tumbang Taei yang nantinya akan menghubungkan desa ke kecamatan. Melihat kondisi mayarakat di
desa Sabaung diantara Desa lain yang berada di sekitar Kecamatan Tumang Hiran hanya desa
Sabaung yang belum terhubung jalan darat menuju kecamatan.
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Iklim Desa Sabaung, sebagaimana daerah di Indonesia yang memiliki 2 musim yakni Kemarau dan
Penghujan. Musim Kemarau terjadi pada bulan Juli – Oktober, berpengaruh terhadap aktivitas
masyarakat mulainya kegiatan penanaman padi yakni bersawah/berladang, menebas, menanam padi
/ karet dan pada musim ini terdapat hama dan penyakit.
Musim hujan terjadi dari bulan November - Juni, masih ada aktifitas masyarakat seperti
bersawah/berladang, menebas/menyimpuk, merumput, mencari Damar, mamantung, manyirap dan
memotong Rotan. Pada musim ini warga melaksanakan panen padi dan adanya musim buah
rambutan, Durian, Rambutan dan Cempedak.
Sebagian besar penduduk di Desa Sabaung adalah bertani, Pedagang, Guru/PNS, Buruh Tani. Desa
Sabaung yang memiliki jumlah KK sebanyak 56, dengan tingkat perekonomian yang relatif rendah,
dimana beberapa pekerjaan dan pendapatannya saat ini, seperti disajikan pada Tabel IV-4.
Tabel IV-4. Pendapatan Penduduk dari Kegiatan Mengolah Hasil Hutan
Pendapatan
Kegiatan
Memungut rotan
Membuat sirap
Mencari damar

Modal
400.000
600.000
500.000

Hasil
400.000
490.000
775.000

Meskipun rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Sabaung adalah lulusan SD. Akan tetapi, saat
ini sudah ada yang lulus dari perguruan tinggi.
Penggunaan lahan di desa Sabaung yang merupakan mayoritas penduduk dengan suku Ot Danum
terbagi dalam bebertapa kategori penggunaannya,diantaranya adalah:
1. Desa atau kampong (lowu). Lowu atau desa atau kampongn adalah sebuah wilayah atau tempat
berkumpul komunitas masyarakat untuk dapat lebih memudahkan interaksi (hubungan) antar
keluarga dan kerabat.
2. Hutan (himba). Hutan di sini merupakan sebuah kawasan yang digunakan untuk berbagai
aktivitas diantaranya adalah untuk berburu,memungut hasil hutan (beberapa jenis rotan dan
getah),tumbuhan obat-obatan dan menggunakan beberapa jenis kayu untuk keperluan rumah.
Kawasan hutan di bagi lagi dalam kategori di antaranya adalah:
a. Himba Nongan, yaitu sebuah kawasan hutan yang tergolong masih perawan dan tidak pernah di
buka untuk berladang. Walaupun pernah di buka untuk berladang namun umurnya sudah mencapai
sekitar 150 tahun lebih. Hutan di daerah ini berbukit-bukit dan di atas ketinggian 1.500 dpl. Di himba
nongan ini menurut kepercayaan masyarakat Ot Danum yang masih menganut agama Kaharingan
merupakan sebuah tempat roh-roh tinggal.
b. Himba Baliang, yaitu sebuah kawasan hutan yang bisa di sebut kawasan hutan primer dataran
rendah. Himba baliang ini keadaan sebagian besar berada pada kawasan yang berbukit-bukit dan
pernah di buka untuk lokasi berladang dengan umur hutan sekitar 100 tahun lebih.
c. Himba Lahkao, yaitu sebuah kawasan hutan yang sudah berumur 20 tahun keatas dimana dulunya
kawasan ini merupakan lokasi berladang yang sudah menghutan kembali. Himba lahkao biasanya
masih mudah di jangkau oleh masyarakat untuk memungut hasil kebun apabila daerah tersebut di
tanami berbagai jenis pohon buah durian,cempedak,pinang.
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3. Kolohkak atau kalehkak. Kolohkak adalah bekas pemukiman yang sudah lama di tinggalkan dan
masih di kelola secara baik. Biasanya kolohkak di gunakan masyarakat untuk mengambil berbagai
jenis rotan, tengkawang, karet dan buah-buahan lainnya seperti durian, cempedak. Kolohkak bagi
komunitas Kadorih terbagi dalam du bagian. Yaitu kolohkak lowu dan kolohkak dukuh. (1).Kolohkak
lowu adalah bekas pemukiman (kampongn atau desa) yang dimanfaatkan dan dimiliki secara komunal
oleh keturunan dari komunitas kampongn tersebut. (2).Sedangkan kolohkak dukuh adalah bekas
bermukim dimana masih dimanfaatkan dan dikelola kawasannya. Kolohkak dukuh biasanya dimiliki
oleh keturunan si pembuka dukuh. Pemanfaatannya bisa di ambil oleh orang lain misalnya
mengambil buah akan tetapi harus seizin pemiliknya.
4. Tojahan. Tojahan adalah sebuah kawasan hutan dimana kawasan ini merupakan kawasan tempat
roh-roh gaib tinggal. Menurut masyarakat setempat kawasan ini merupakan daerah yang tidak boleh
di ganggu atau di rusak keberadaannya dan merupakan hutan larangan untuk beraktifitas (melakukan
usaha) didalam kawasan ini. Di lokasi Tojahan ini biasanya terdapat patung dan rumah-rumahan
tempat untuk memberikan sajian kepada roh-roh yang tinggal di Tojahan tersebut. Biasanya sebagian
masyarakat apabila menghajatkan sesuatu dan hajat tersebut terkabul maka mereka akan membayar
hajat ke lokasi tojahan tersebut.
5. Luao. Luao adalah sebuah wilayah yang mempunyai dataran tanah agak rendah dan berair
(rawa). Pada lokasi ini biasanya mempunyai tingkat keasaman yang lebih dan bagi masyarakat yag
tinggal di daerah hilir biasanya di gunakan untuk lokasi persawahan padi.
6. Ladang (Ummo atau tana). Ladang adalah sebuah lokasi tempat masyarakat menanam berbagai
jenis padi. Jenis padi yang di tanam biasanya hanya satu kali musim (satu kali tanam). Dalam
berladang juga adalah merupakan sebuah tahap awal masyarakat dalam membuka kebun (kabun)
apabila di lokasi ladang tersebut subur. Untuk menunggu hasil panen tiba,biasanya masyarakat
menanam berbagai jenis sayur untuk kebutuhan sehari-hari. Dan setelah selesai panen biasanya di
tanamami lagi dengan berbagai jenis buah-buahan seperti durian, cempedak, serta tanaman keras
yang menghasilkan seperti rotan dan karet untuk di jadikan sebuah kebun). Dalam berladang
biasanya masyarakat membagi dalam dua buah lokasi ladang,yaitu ; (1) Ladang di dahtah adalah
lokasi ladang yang berada di kawasan yang agak datar dan biasanya berada di pinggiran anak sungai.
Tempat ini menjadi favorit dalam membuat perladangan karena memiliki tingkat kesuburan yang
tinggi akan unsur hara, hasil limpahan dari lumpur sungai yang mengandung bahan organik dan
mineral-mineral. (2) Ladang di puruk Lokasi yaitu lokasi ladang yang berada di kawasan yang agak
berbukit dan terjal. Wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah dari lokasi di dahtah
(dataran). Terbatasnya lokasi ladang yang potensial di dataran sungai membuat masyarakat memilih
lokasi di puruk/bukit.
7. Taja. Taja adalah merupakan lahan bekas ladang dan ditumbuhi oleh pohon-pohon perdu seperti
karamunting, alang-alang dan rumput-rumput liar. Umur lahan yang disebut Taja ini adalah sampai
dengan satu tahun setelah ladang selesai dipanen. Lahan ini tidak dapat lagi dijadikan ladang karena
tingkat kesuburannya yang rendah dan unsur hara yang terkandung sudah terserap oleh tanaman
padi selama proses peladangan.
8. Sungai (Sungoi). Sungai merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat yang hidup dan tinggal
di hulu sungai kahayan. Sungai juga merupakan jalur transportasi antar desa yang memang
kebanyakan berada di pinggir sungai. Selain sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidup rumah
tangga seperti Mandi,cuci dan kakus (MCK),sungai juga dimanfaatkan untuk menambah penghasilan
ekonomi seperti menangkap berbagai jenis ikan dengan enggunakan alat tradisional seperti
rengge,lunta,satawan,buwu,pancing dll.
Untuk mengatur sistem kepemilikan wilayah memang belum di atur dalam sebuah peraturan dalam
bentuk dokumen tertulis. Akan tetapi bagi masyarakat suku Ot Danum di hulu sungai, pola
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kepemilikan mereka atur dalam kehidupan sehari-hari dan saling mempercayai dan mengetahui di
antara komunitas tersebut. Dalam pola kepemilikan wilayah di tandai dengan adanya jenis tanaman
seperti pohon durian, tengkawang, karet, cempedak dll.
Dalam kepemilikan kolohkak dukuh misalnya, dimiliki oleh keturunan pertama yang membuka
kawasan dukuh tersebut. Kolohkak dukuh biasanya berbentuk kebun (kabun) yang dimanfaatkan
untuk mengambil berbagai jenis buah-buahan. Jika di dalam kolohkak dukuh yang biasanya terdapat
kumpulan satu jenis buah (misalnya durian), maka wilayah itu di sebut pulau bua. Orang lain yang
ingin memanfaatkan hasil buah atau kayu yang ada di kolohkak dukuh biasanya harus meminta izin
kepada si pemilik wilayah tersebut. Sedangkan kolohkak lowu di miliki oleh semua keturunan dari
komunitas masyarakat desa atau kampung untuk di manfaatkan bersama dan di jaga keberadaaanya.
Sedangkan pola kepemilikan ladang (ummo) dimiliki oleh sipembuka pertama atau keturunannya. Hal
ini di tandai dengan tanaman keras seperti karet dan berbagai jenis buah-buahan seperti cempedak,
durian, nangka, pinang dll. Begitu juga halnya dengan kepemilikan sebuah pohon tengkawang atau
jelutung, kepemilikannya cukup ditandai dengan membersihkan sekitar pohon tersebut. Apabila
lokasi bekas ladang tidak produktif untuk ditanami jenis tanaman keras untuk kebun, misalnya karet,
maka lokasi tersebut dapat di buka oleh orang lain (dalam satu komunitas). Hal ini dapat dilakukan
dengan kesepakatan antara pemilik bekas ladang pembuka pertama lahan atau keturunannya dengan
keluarga yang menginginkannya.
Dalam hal jual beli tanah, termasuk tanah kebun atau lokasi tanah yang produktif, biasanya dapat
diperjual belikan kepada orang lain sebatas memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat.
Luas lahan atau lokasi ladang atau kebun di nyatakan dengan luasan lembar. Artinya, bahwa luas
sebuah kebun atau ladang tidak di hitung dengan hektar atau satuan meter, melainkan dinyatakan
dengan seberapa luas kemampuan awal membuka ladang. Biasanya batas di tandai dengan nama
jenis pohon. Jual beli tanah dilakukan dihadapan pembekal atau seorang Kepala Desa yang juga
sekaligus pembuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang disaksikan oleh pemilik tanah yang
bersebelahan dengan ketua RT setempat. Kebun atau tanah yang di perjualbelikan tersebut, harus
masih berada dalam kawasan atau wilayah desa yang bersangkutan. Sedangkan untuk kepemilikan
komunal sebuah wilayah (lowu-desa-kampong), di tandai dengan batasan yang sudah diatur oleh
pemerintah berdasarkan peta desa. Wilayah batas lowu biasanya di tandai dengan sebuah sungai,
bukit dan pohon besar. Batas desa tersebut sejak dulu ada yang didasarkan pada kesepakatan antar
desa yang saling bersebelahan yang sudah terjalin lama, serta masih ada hubungan kekerabatan dan
kekeluargaan. Transek desa Sabaung, secara rinci di sajikan pada Gambar IV-28. Sedangkan data
monografi Desa Sabaung, disajikan pada Tabel IV-5.
Kondisi sarana dan prasarana umum desa Sabaung, terdiri dari: Pusat desa yang berada ditengah
kampung, dan terdapat bangunan, Gedung Sekolah SD, Perumahan Guru SD, Balai Pertemuan,
lapangan voli, tempat pemakaman umum, serta jalan umum desa yang langsung bersambungan
dengan Desa Tumbang Malawan dimana batas desa tepat disebelah Selatan Rumah Pa Erna yang
menjabat sebagai Sekretaris Desa Sabaung.
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Gambar IV-28. Transek Desa Sabaung.
Tabel IV-5. Data Monografi Desa Sabaung
NO KEGIATAN

1

2

3
4
5
6

PERIODE DAN
TAHUN
a. Jumlah
Penduduk
b. Sarana dan
prasarana
c. Lembaga
Kemasyarakatan
d. Bantuan
Pemerintah
HASIL
PERTANIAN
DAN PALAWIJA
a. Padi
b. Jagung
c. Singkong
Kebun Kelapa
dan Karet
Pemanfaatan
Lahan
Peran
Perempuan
Transportasi Air

1969
1974

1975
1980

1981
1985

PERIODE/TAHUN
1986
1991
1996
1990
1995
2000
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2005

2005
2008

















































































Jenis kelembagaan yang ada di desa Sabaung terdiri dari lembaga pemerintahan desa seperti
Pemerintah desa, BPD, LKMD,RW, RT. Selain itu terdapat lembaga yang dibentuk untuk memenuhi

95

kebutuhan seperti Kelompok Tani, kesenian, keagamaan, ekonomi, kesehatan, budaya, keamanan.
Secara lengkap kelembagaan desa yang ada di Desa Sabaung dapat dilihat pada Tabel IV-6.
Tabel IV-6. Kelembagaan Desa Sabaung

No.

Nama
Lembaga

Anggota

1

BPD

Anggota 7 orang

2
3
4

PEMDES
RT / RW
Kelompok tani

5

PKK

6

Posyandu

7
8

SD
SMP 1 Atap

Anggota 5 orang
Ketua 2 RT, 2 RW
1 Kelompok Tani Membela
Utus Itah, dengan anggota
51 orang.
Pengurus 5 orang, anggota
30 orang
1 orang didatangkan dari
Kecamatan Marikit,
Tumbang Hiran
Guru 6 Orang
Guru Kontrak sebanyak 2
Orang
Anggota 5 Orang
Mantir Adat 4 orang

9
10

Karang Taruna
Lembaga Adat

Kegiatan/
Program
Bersama Masyarakat Menyusun
Perencanaan Kampung
Menyusun perencanaan desa
Gotong royong
Tanaman karet, Rotan, padi,palawija
dan ternak
Posyandu, Pendidikan P4, rencana
pembuatan Koperasi.
Pemberian Imunisasi, Pemberian
Makanan Tambahan
Mengajar SD
Mengajar SMP 1 Atap
Olah Raga, Kesnian
Menyelesaikan masalah di desa

Budaya yang berkembang dimasyarakat desa Sabaung adalah adat istiadat suku Ot danum,sebuah
suku besar yang banyak mendiami daerah hulu sungai di kalimantan tengah dan kalimantan Barat
bahasa yang digunakan adalah bahasa Dohoi atau kadorih,walaupunsaat ini sebagain masyarakat
banyak yang menggunakan bahasa ngaju. Upacara adat masih sering dijumpai pada saat pelaksanaan
acara pernikahan,perkawinan dan acara adat lainnya seperti tapung tawar,setelah melahirkan,bayar
hajat dan saat berladang. Tradisi royongan (handop) dimasyarakat yang diterapkan untuk
mengumpulkan masyarakat untuk mempersiapkan kegiatan di desa atau kebersihan lingkungan.
Adanya pertunjukan Manasai, Digal, Kinyah Ut jikalau menyambut kedatangan tamu dari luar, baik
yang ingin melihat keindahan alam Bukit Raya pada hulu sungai Hiran yang masuk dalam wilayah
batas Desa Sabaung dengan TNBBBR, juga hanya berkunjung ke Desa kebiasaan ini dipergunakan
sebagai media hiburan bagi masyarakat desa yang dipimpin oleh Pak Erna (Sekdes) dan Pa Senan
selaku tokoh masyarakat, juga banyak tokoh-tokoh lain baik mantan pambakal atau kepala Desa yang
masih bahu membahu dalam memajukan Desa Sabaung.
Pada tingkatan masyarakat tokoh adat oleh masyarakat dayak disebut Damang yang terdapat dalam
lembaga adat yang terbentuk sejak dahulu dan berkedudukan di ibukota Kecamatan Marikit, yaitu
Tumbang Hiran. Sedangkan pada tingkat desa, kelembagaan yang masih dalam struktur kadamangan
adalah kepala adat atau Mantir Adat yang berkedudukan di Desa. Kepala adat atau mantir adat
biasanya dibantu oleh tokoh masyarakat yang dituakan dan mengerti tentang aturan adat yang
berlaku. Tugas dari kepala adat atau mantir adat adalah membantu Damang untuk melakukan
penyelesaian konflik di masyarakat. Misalnya perkelahian atau perselisihan,perilaku,hal mengenai
waris (kebun atau tanah) dan juga diminta oleh masyarakat untuk menjadi pimpinan upacara adat
seperti pernikahan,bayar hajat atau acara adat setelah melahirkan.
Kegiatan PRA yang difasilitasi Tim PRA HOB bersama masyarakat menghasilkan banyak informasi
potensi SDA yang dimiliki oleh Desa Sabaung, dalam menggali informasi antara lain :
1. Bidang Pendidikan:
1. Kekurangan Tenaga Pengajar SD, SMP
2. Tidak ada pendampingan untuk pelatihan Hukum Adat dan Budaya
3. Muttu pendidikan belum optimal
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4. Kedudukan dan Nama SD Tumbang malawan yang berada didesa Sabaung
Bidang Perkebunan dan Pertanian
1. Kekurangan Kebun Karet
2. Tidak ada alat pemupukan seperti semprotan tabung
3. Tidak ada bibit Kacang Hijau, Kacang Panjang, Karwila dan Terong
4. Mesin Pemotong rumput belum ada bantuan
Bidang Kesehatan
1. Tidak ada Puskesmas dan Tenaga Medisnya
2. Tidak ada Bidan
3. Anak-anak desa tetangga ada yang kena Busung lapar
4. Tidak ada sumur Bor
5. Posyandu jarang memberikan Makanan Tambahan seperti bubur Kacang, Susu dan Vitamin
bagi anak-anak
Bidang Ekonomi
1. Harga tidak Stabil Rendah tidak sesuai dengan harga Sembako (Bahan Pokok)
2. Ada pengumpul dan pembeli tentang hasil hutan seperti Damar, Gaharu, Ikan, Jarenang dan
Kerajinan tangan seperti Luntung, Keba, Tikar dll, dengan memanfaatkan Rotan
3. Adanya pembeli local supaya harga karet tidak murah
4. Kurang pembinaan Kerajinan tangan dan pemasarannya
5. Harga Rotan, Damar Murah
Infrastruktur
1. Belum ada jalan ke Kecamatan Marikit, Tumbang Hiran
2. Belum ada Balai Hindu Kaharingan
3. Tidak ada bangunan Balai Kesenian
4. Belum ada kantor Desa, Balai Desa dan Kantor BPD, PKK dan Karang Taruna.
5. Bangunan Perumahan yang tidak mampu (bantuan rumah bagi warga miskin)
6. Belum ada bangunan Gereja
7. Listrik Desa rusak
Bidang Sosial dan Budaya
1. Belum terdukomentasinya hukum dan aturan Adat
2. Batas Desa yang belum jelas antara Perusahaan dan Taman Nasional
3. Ibu-ibu PKK tidak ada peralatan seperti Kompor, Mixcer, Open dan Baking, Gelas, Sendok,
Piring, Teko, panci, Blender dan Kulkas untuk kegiatan ibu-ibu PKK dan acara resmi
4. Ada bantuan pakaian adapt
5. Karang Taruna tidak ada Kaos tim Bola Volly, Sepak Bola, Tenis Meja
6. Tidak ada sanggar seni, garantong, gandang dan kangkanong
Lain-lain
1. Ada penambang dari luar
2. Perlu pembuatan perdes
3. Koperasi
4. Kelembagaan Adat
5. Pemerintahan Desa masih belum optimal mengorganisir masyarakat
6. Pemerintah belum memperhatikan kebutuhan masyarakat Sabaung menyangkut hasil SDA
7. Tamu dari luar tidak pernah ijin
Beberapa hasil tabel dan gambar yang di buat antara lain:
1. Peta Sketsa Pemukiman
2. Sketsa Kawasan
3. Data Sensus per Keluarga
4. Tabulasi Jumlah Penduduk

Potensi Desa dan Permasalahan
1.

Ketahanan Ekonomi
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a.

b.

Jenis Pekerjaan. Jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat desa Sabaung yaitu bertani, Pedagang,
Pekebun dan mencari Garu, Damar, Manyirap, penggilingan padi juga menunjang pekerjaan
utama. Di desa Sabaung bisa dijumpai pula beberapa keahlian yang dimiliki masyarakat yang
digunakan sebagai modal pendapatan seperti membuat Kerajinan Tangan. Dari keahlian tersebut
terdapat berbagai comoditas yang bisa dihasilkan seprti alat-alat pertanian (cangkul, tajak dan
parang, Patung, Keba, Kecapi, Luntong, Bubu, pandai besi, dan. Rabab).
Sistem Kerja. Untuk memperoleh pendapatan komunal (bersama) dilaksanakan dengan
pembentukan panitia kegiatan/program untuk pengumpulan dana kegiatan desa salah satu cara
yaitu iuran dari rumah ke rumah, penjualan raskin, membuat proposal ke instansi pemerintahan
kabupaten.

c.

Pemasaran hasil. Untuk memasarkan hasil produksinya masyarakat desa mengharapkan
pedagang pengumpul dari luar desa yang bisa mengambil hasil-hasil pertanian, perekebunan,
Sumberdaya Hutan seperti Pantung, Gaharu dan ternak yang dilpelihara dikebun atau lahan
pekarangan.

d.

Pemanfaatan lahan. Dari dulu turun temurun warga desa Sabaung yang tinggal dari bekas kaleka
dan setelah mereka pindah ke Sabaung baru sudah mengolah lahan untuk berladang. Dan pada
tahun tahun 2007 melalui program Pemerintah Kabupaten Katingan DAK DR masyarakat desa
Sabaung membentuk Kelompok Tani untuk mengolah lahan kebun rotan yang nantinya itu
menjadi tabungan masyarakat kedepan. Selain adanya kelompok tani rotan masyarakat desa
Sabaung perorangan menanam karet serta sayur-sayuran mengolah pada lahan masing-masing
masyarakat sabaung. Status kepemilikan lahan yang dimiliki warga adalah tanah pemberian atau
warisan. Dari aset yang dimilki warga dapat memperoleh pendapatan berupa hasil dari penjualan
kebun rotan yang dijual ke pengumpul ditingkat kecamatan, demikian juga penjualan damar.
Selain itu kebutuhan masyarakat didapati di pasar Kecamatan dan warung yang berada di Desa
Tumbang Malawan.

Beberapa lahan usaha yang tidak/belum tergarap di desa Sabaung biasanya ditumbuhi oleh berbagai
jenis tanaman yang bernilai ekonomis seperti kayu Pantung, Benuas, Meranti (Lanan) galam dan
beberapa jenis burung seperti tekukur, baburak, punai, babi, kijang, rusa yang bernilai ekonomis
untuk dijual.
2.

Ketahanan Pangan

Mayoritas masyarakat Desa Sabaung adalah bertani padi gunung,selain itu juga menanam palawija
hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Melihat dari luasnya desa Sabaung masih banyak
lahan-lahan yang belum digarap dan potensi yang dimiliki cukup besar.
Masyarakat desa memiliki ketrampilan seperti membuat Baram (anding), yang merupakan bahan
pangan pengganti bahan minuman dari luar sebagai penunjang pendapatan keluarga yang dihargai
per liternya Rp. 10.000,-. sumber potensi local untuk menjaga ketahanan pangan dengan melakukan
penjualan sekitar kampung seperti sirih juga dihargai per 30 lembar Rp. 2000,-, bisa juga masyarakat
menjualnya kewarung dan mendapatkan pinjaman atau berhutang sembako dibayar dengan jumlah
harga Baram dan Sirih. Sumber daya alam yang tersedia didesa yang dapat dijadikan bahan makanan
adalah pakis (Bajai dan kalakai) ,rebung, rimbang.
3.

Jaring Sosial

Dalam penentuan kebijakan berkenaan kepentingan umum peranan pemerintah desa sangat besar,
dimana lembaga ini menyelenggarakan pertemuan untuk menentukan suatu kebijakan yang
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merupakan bagian dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Didesa Sabaung terdapat
struktur desa namun belum maksimal berjalan sesuai dengan struktur organisasi (tupoksi).
Masyarakat mendapatkan informasi dari televisi, radio, koran, dan informasi yang pertama kali
diterima berasal dari televisi dan radio, sedangkan yang paling efektif adalah media TV, Radio dan HP.
Sebagai saran informasi terdapat tempat pertemuan warga yaitu rumah Penduduk dan di Gedung SD.

4.

Ketahanan Pendidikan

Pendidikan secara formal masyarakat adalah lulusan SR sebanyak 5 orang,
SD, SMP, SMA,
dan Perguruan Tinggi, Sarana pendidikan formal di desa Sabaung yaitu adanya gedung SD, SMP 1 unit
satu Atap, dengan jumlah guru pengajar sebanyak 6 SD, 2 orang SMP.
5.

Ketahanan Kesehatan

Desa sabaung mengandalkan pengobatan alternatif dengan pergi ke bidan,tabib atau dukun karena
di Desa Sabaung masih belum ada Posyandu atau tenaga kesehatan. Pengobatan tersebut adalah
tradisi yang dilakukan untuk penyembuhan dan pengobatan melalui Tabib/dukun dengan
menggunakan ramuan obat tradisional. Dalam lingkungan keluarga biasanya obat-obatan tradisional
mereka tanam di sekitar pekarangan rumah dan ada juga mereka ambil dari sekitar hutan. Kadangkadang masyarakat juga berobat ke Puskesmas Desa Tumbang Malawan dan ke Kecamatan Marikit
Tumbang Hiran.
6.

Ketahanan Habitat

Keberadaan Desa Sabaung tepat berada paling ujung sungai Hiran, yang pada saat ini masih
digunakan sebagai sarana transportasi , mencuci, air minum dan MCK, Rumah pada pemukiman
penduduk berupa kontruksi rumah panggung dengan lantai dan dinding terbuat dari bahan bangunan
kayu, atap yang digunakan kebanyakan menggunakan Sirap dan sebagian seng. Desa ini memiliki
beberapa fasilitas yang digunakanan untuk umum di desa, yaitu sebagai berikut: 1 unit gedung SD, 1
unit Gedung SMP 1 atap, 1 unit perumahan guru SD, 2 unit perumahan guru SMP, 1 unit balai
pertemuan yang baru dibuat pada tahun 2008 bantuan pemerintah melalui dana ADD, dan 1 unit
tempat penggilingan padi.
7.

Keanekaragaman Hayati dan SDA

Jenis Ular, antara lain: Jalinan, Panganon, Jalahing, Potongon, Buang Bulo, Lohi Bulo, Nunung, Buang
Daak, Dopong, Tapakan Danum, Bumbung, Onyuh, Suling Bahiu, Pajahi, Kalabuut, Katip Kala, Jalipan.
Jenis Burung, seperti: Tingang, Antang, Baliyang, Tanyaku, Burung Banyak, Haruei, Sakan, Barongis,
Buwut Suhung, Siodu, Kalialang, Takasiang, Okak, Bakuak, Punoi, Tambuan, Iram, Buas, Bakutuk.
Jenis Binatang Buruan, seperti: Bawui, Kijang, Krahau, Burung Punai, Tambuan, Palanduk
Jenis Binatang Liar, antara lain: Oker, ujang, Talous, Bakai, Kalawot, Buhis, Bahuang, Bakara, Boruk,
Tuhun, Puput, Badiran, Dongon, Tahotung, Bilaturung, Katumbang, Ongih, Kulih, Hatamaung
Jenis Obat-obatan dari Hutan dan kampung. Pasak bumi, Tasang Saluang, Akar kuning, Ginseng, Paku
Hati ini 2 macam, Tawas Wut, Pangalit, Panahan, Malawan, Tabaliyen Mamang, Akar Tingen,
Jarangau, Sekur, Langkuas, Henda, Sadorai 2 Jenis.
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Jenis Tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bangunan rumah, antara lain: Tabaliyen, Lanan, Banuas,
Maja, Patung, Rangas, Ramin, Umpas, Doho, Malawan Merah dan Putih, Garunggang, mahatewu,
Lentang Bahandang dan putih.
Jenis Binatang Peliharaan di Kampung, seperti: Babi, sapi, Ayam,kucing dan Anjing
Lokasi Wisata. Masyarakat desa Sabaung mempunyai tradisi bahwa mereka percaya Bukit Raya
adalah tempat yang sakral. Di desa Sabaung sendiri hanya sedikit orang yang tahu dan jadi penunjuk
jalan (guide) bagi orang yang akan bepergian menuju puncak Bukit Raya. Hal ini merupakan potensi
besar jika dimasa yang akan datang masyarakat bersama pihak pengelola Taman Nasional dan
pemerintah bisa memberikan peluang usaha bagi masyarakat desa Sabaung.
Masalah Utama yang Dihadapi, antara lain:
Infrastruktur
1. Jalan yang menuju ke lahan usaha masyarakat masih jalan setapak
2. Tidak terdapat bangunan Balai desa dan kantor desa
3. Pada musim kemarau air sungai surut
4. Tidak ada fasilitas penerangan jalan
5. Pada musim hujan desa mengalami banjir
6. Belum adanya los pasar
7. Belum ada Rumah ibadah hindu kaharingan dan Gereja
8. Tidak ada jalan darat menuju Kecamatan Marikit Tumbang Hiran
Bidang Ekonomi
a) Masyarakat mencari kerja di daerah lain
b) Pertumbuhan rumput sangat subur sehingga mengganggu pertumbuhan padi
c) Kesejahteraan RT belum ada
d) Harga Sembako mahal
e) Tidak ada Pembeli dari luar untuk hasil Damar, Sirap dan Gaharu, tidak ada pengumpul Lokal
untuk hasil Rotan dan harga rendah
Bidang Sosial Budaya
a) PEMDES belum bekerja secara maksimal, kesejahteraan belum terpenuhi, administrasi belum
terlaksana karena tidak ada kantor desa
b) Jalan menuju ke Bukit Raya masih sulit dan belum terorganisir
c) Belum pernah ada masuk PPL pertanian dan perkebunan
d) Kelompok Tani baru dibuat pada tahun 2007 dan belum memiliki rutinitas pertemuan
e) Belum ada peremajaan pengurus Karang Taruna
f) Belum ada Koperasi
g) LKMD inerja belum maksimal
h) BPD masih belum bisa jalan dan berperan karena tidak ada peningkatan kapasitas / SDM
Bidang Pendidikan
a) Kurangnya koordinasi dan kesadaran berkumpul PKK
b) Kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti kegiatan keagamaan
c) Kurangnya sarana prasarana seperti alat kesenian untuk menunjang kegiatan anak muda dan
acara adat masyarakat
d) Belum ada pelatihan bagi masyarakat yang masyoritas beragama Hidu Kaharingan
e) Tenaga pengajar SMP 1 atap yang hanya 2 orang
f) Belum terselesaikannya masalah kedudukan SD Tumbang Malawan
g) Belum ada pelatihan bagi PKK
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Bidang Kesehatan
a) Gedung Poskesdes belum ada
b) Semua jenis pelayanan Posyandu jarang terpenuhi dan kerjasama kurang
c) Tidak ada tenaga kesehatan dan bangunan Puskesmas
d) Tidak ada sarana air bersih (sumur bor)
e) MCK didarat tidak ada
f) Masyarakat sering terserang penyakit ISPA, gatal-gatal, batuk, mata, flu pada musim kemarau
g) Tidak ada warung obat-obatan yang lengkap
h) Pada musim hujan banyak warga terjangkit penyakit gatal-gatal, diare
Rencana ke Depan
a) Masyarakat ingin membuat Lahan Pertanian dan Perkebunan disekitar jalan lintas Kecamatan
yaitu dipinggir Rencana Jalan Ke Tumbang Taei
b) Membuat tata ruang Pemanfaatan dan Pengelolaan dengan adanya pembuatan Peta secara
partisipatif
c) Meningkatkan sumberdaya manusia melalui program penguatan kelembagaan yang ada di desa
Sabaung
d) Merencanakan pengembangan wisata Budaya dan wisata alam yang dimiliki desa Sabaung.

Tingkat Kesejahteraan
1. Belom sanang (Hidup Senang), antara lain dicirikan dengan: rumah atap sirap dinding papan,
penghasilan tetap, seperti memungut hasil rotan dan membuat sirap, mempunyai mesin untuk
menambang emas, listrik (genset), kelotok atau perahu, dan mampu menyekolahkan anak hingga
perguruan tinggi.
2. Belom Niha-niha (Hidup lumayan), dengan cirri-ciri: rumah atap seng, dinding papan tipis (susun
sirih), penghasilan tetap kebun (rotan), mempunyai perahu cis atau alkon, dan mampu
menyekolahkan anak minimal setingkat SMU.
3. Belom Baya-baya (Hidup kekurangan), dengan ciri-ciri: rumah sederhana, atap seng, dinding
masih menggunakan kulit kayu, penghasilan tidak menetap, mencari tambahan usaha dengan bekerja
dengan orang lain, dan mempunyai perahu (jukung).
4. Belom pehe (Hidup Susah) yang dicirikan dengan: tidak memiliki rumah atau tempat tinggal
sendiri, menumpang di rumah keluarga, tidak memiliki penghasilan tetap, mencari tambahan usaha
dengan bekerja dengan orang lain bahkan kerja di daerah lain, dan hanya mampu menyekolahkan
anak hanya mencapai sekolah dasar.
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Gambar IV-29. Sketsa Desa Sabaung A.

Gambar IV-30. Sketsa Desa Sabaung B.
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Gambar IV-31. Sketsa Wilayah Desa Sabaung.

Tabel IV-7. Analisa Sketsa Desa Sabaung

NO
1

MASALAH

5

Tidak ada Jalan lintas menuju
Kecamatan Marikit Tumbang Hiran
Gedung Sekolah Dasar milik
Sabaung tidak ada
Kantor dan Balai Desa masih dalam
tahap pembangunan
Tidak ada Fasilitas atau tempat
Sarana Ibadah seperti, Balai dan
Gereja
MCK Darat tidak ada

6

Sarana Air bersih (Sumur Bor)

7

Sanggar Seni belum ada

8

Adanya Penyakit Busung Lapar

2
3
4

POTENSI
Kerikil, Tenaga Kerja (gotong royong), dan Pasir
Kayu, Gotong royong, Pemerintahan Desa,
danKarang Taruna
Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan,
Karang Taruna, Kayu, Gotong royong, dan Lahan
Jemaat Hindu dan Kristen, Gotong Royong,
Pemerintahan Desa, Kader-Kader Desa, dan
Lahan
Gotong Royong, Pemerintah, Karang Taruna,
dan Lahan yang Luas
Gotong Royong, Karang Taruna, dan
Pemerintahan Desa
Karang Taruna, Gotong Royong, Bakat Lukis dan
Ukir
Kader Posyandu, Gotong Royong, dan PKK
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Tabel IV-8. Kalender Musim Desa Sabaung

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MASALAH
KEGIATAN
KEADAAN
Banjir
Penyakit /
hama
Mandirik
Bakar
Manugal
Pemeliharaan
Panen
Penyakit/
Hama
Buah-buahan

KEMARAU

HUJAN

JULI

AGU

SEPT

OKT

I

II

I

II

NOV

DES

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

JUN

Perkawinan

11

Hajatan,
Pergantian
Tahun

12

Acara Adat
(mis.Pesur)

Setahun Sekali

Tabel IV-9. Analisa Kalender Musim Desa Sabaung
NO

MASALAH

1

Musim Kemarau Sungai Surut dan
Sungai Kering

2

Musim Hujan Masyarakat kena
Penyakit diare, malaria

3

Pada Musim Hujan Desa Terendam Air

4

Tidak Ada Sarana Ibadah Balai dan Gereja

POTENSI

















Sungai
Gotong Royong
Swadaya Masyarakat
Mata Air
Kader Posyandu
PKK
Karang Taruna
Obat-obatan Alami
Tenaga Gotong Royong
Kayu
Batu dan Kerikil
Jemaat Hindu dan Kristen
Gotong Royong
Pemerintahan Desa
Kader-Kader Desa
Lahan

104

Pemerintahan
Kecamatan
SD
Rumah
Guru

PKK
RT

Balai
Pertemuan

Karang
Taruna

Masyarakat

Pemerintah
Desa
BPD

Pegilingan
Pegilingan
Padi

Kelompok
Tani

LSM
/Universitas

Gambar IV-32. Diagram Venn (Hubungan Kelembagaan).

Tabel IV-10. Daftar Masalah dan Potensi Kelembgaan Desa

NO

LEMBAGA

1

Pemdes
dan BPD

2

Kelompok
Tani
PKK

3

4
5

Karang
Taruna
Koperasi

MASALAH
Perangkat desa kurang dalam
memberikan pelayanan pada
masyarakat,
jarang
mendapatkan
peningkatan
kapasitas
Baru Mulai Tahun 2007 dan
belum ada pendampingan
Tidak berfungsi karena tidak
ada penyuluhan serta arahan
dari Kecamatan
Tidak Jalan
Tidak ada terbentuk

POTENSI
Perangkat desa lengkap

Swadaya dan Gotong Royong tinggi,
Lembaga Baru pengurus lengkap
Pengurus ada, Perempuan banyak

Pengurus ada, Semangat Muda bagus
dan ingin menghidupkan kembali KTR
SDM Siap, Kebersamaan ada
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Tabel IV-11. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sabaung (Nov – Des 2008)
NO
1

KEGIATAN
Manetes
Uwei
(Memotong
Rotan)

2

Manyirap
(membuat
atap dari
kayu ulin)
Mandamar
(mencari
damar)

3

LOKASI
PEMASARAN

ALAT YANG
DIGUNAKAN

MODAL
(Rp)

HASIL
(Rp)

WAKTU PERMASALAHAN
MULAI

Ke Kecamatan Ambang, Kawit, 400. 000 400. 000 1969
Tumbang Hiran Rakit, kelotok

Kampung (lokal) Pisau, Kampak, 600. 000 490. 000 1969
Baliung, Gergaji

Ke Kecamatan Keba, Karung, 500. 000 775. 000 2004
Tumbang Hiran Pahat, Ambang

Harga Murah dan
tidak ada
Pengumpul Lokal
Tidak ada
pengolahan
kerajinan yang bisa
dijual
Harga Murah dan
tidak ada
Pengumpul Lokal
maupun dari luar
Harga Murah dan
tidak ada
Pengumpul Lokal
maupun dari luar

Tabel IV-12. Analisa Mata Pencaharian

NO
1
2

3
4

MASALAH
Harga rotan murah dan
tidak ada pengumpul lokal
Tidak ada ketetapan pengumpul damar,
gaharu dan harga murah
Belum ada orang yang membeli hasil
getah patung (pantung)
Kerajinan Tangan, Pandai Besi, Seni Ukir
dan Pahat, Membuat Bakul, Keba,
banyak lagi kerajinan yang dibuat baik
untuk alat pertanian sampai keperluan
rumah tangga

POTENSI
Kebun rotan dan pekerja /petani
Potensi gaharu dan damar banyak
demikian juga dengan tenaga
kerjanya
Potensi dan tenaga kerjanya
banyak
Pengrajin banyak,
Bahan aku mudah dicari,
Ibu-ibu PKK, dan
Anak muda
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Tabel IV-13. Data Kependudukan Desa Sabaung

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAMA KK
DEMAS
RASI
PINDO
SENAN
LATIS
BANDA
ARLIANTO
ADAU
SILE
BUSTONO
PAGAR
DUHI
LADIE
GUSTIR
NUMAN
GARING
ISAN
HOBY
RAMADIE
LINDUNG
ADI
UJIANTO
UTUH. A
JONEDIE
SAMUEL
BOYO
HARAN. U
SUBUR
SALEH
IBUR

JUMLAH
ANGGOTA
6
3
4
3
3
5
3
2
4
3
4
4
2
2
3
4
1
4
3
3
5
1
5
5
3
6
1
2
3
3

JK
LL
3
2
2
1
1
3
2
1
3
2
1
2
1
1
2
3
1
1
3
1
3
1
3
3
1
4
1
2
2

USIA
PR
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1

0>9
1
1
1
2
1

10>19
4
1

1

1
1
1
1

1
1

20>29
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2

PENDIDIKAN
30>39
1
1
2
1
1

40>49

2

1

50
>
1

1

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

1
3
3
2
2
3
2

2

2
1
1
2

1

1

2

2

1

2
2
1
1
1
2
1
2

1

1

2
1

1
2
2
1

1
1
2

SMP

1

PT

PNS

1

2
2
4
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2

1

2
1

2

1
1
1
2

2

1
1
1
2

1

2
1

1

1

1

SWASTA
1

2
2
2
4
1

2
1
3
1

3
4

TANI
2
2
8
2

1
1

1
1

SMA
1
2

1
1

1
1
1

SD
5
3
1
1
5

3

1
3

AGAMA
SR

2
1
2

PEKERJAAN

1
1

1
1

2
1
1
2
1

Kaharingan
Protestan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Protestan
Protestan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Protestan
Kaharingan
Protestan
Islam
Kaharingan
Islam
Kaharingan
Islam
Islam
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Islam
Kaharingan
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PATUNG
ENYAK. R. U.
DUGEI
ITO
TIKEP
KENADIE
PAUR
ABONG
SUMUR
NYATA
JAMIN
YANTO
SALANG
UDEK
IDUR
JONIE
HOILA
JONEDI
SUDIE
PUMAN
JUMLAH

6
6
6
4
8
4
9
6
7
5
2
4
3
2
5
3
3
2
7
3
195

4
3
4
1
3
2
1
3
3
3
1
3
1
1
3
2
2
1
3
2
102

2
3
2
3
5
2
8
3
4
2
1
1
2
1
2
1
1
1
4
1
93

1
2
2
1
3
1
2
2

3
2
2

1

2
1
2

1
1
1
1
2

3
1
1

2

2

1
1
2

2
2
1
1
1

1

2

2
2
1

2
2

1
1

1
1

3
1

2
2
3

1

1
1

1
2
1

3
2
5

1

2
2
1
2
4
4
1
1
3
2
2
2

2

1
1

2
2
1
2
4
1
1

2
2
3
2
2
2

1

2

2

1

41

38

44

29

12

15

5

80

32

12

3

5

67

Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Protestan
Kaharingan
Kaharingan
Protestan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
Kaharingan
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Data Jumlah Anggota, Laki-laki dan Perempuan Sudah termasuk yang baru Lahir
untuk data lain belum baku
Jumlah yang Terdata PRA HOB 2008
50 Kepala keluarga
195 jiwa
102 laki-laki
93 perempuan
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b. Desa Batu Panahan, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan
Asal muasal berdirinya Desa Batu Panahan berdasarkan sumber dari masyarakat diawali dengan
datangnya kakak beradik Kokong dan Keke yang berburu disekitar sungai Bahane dan kemudian
mengelilingi bukit Bahindie sebanyak 7 kali, kemudian mereka menemukan sepasang Tahatung
(Landak) yang berubah menjadi batu, karena kesuluhan. Selanjutnya, mereka sepakat untuk membagi
batu tersebut. Sampai sekarang legenda tentang batu tersebut masih dipercaya masyarakat dan batu
itu masih ada di desa Batu Panahan, dimana batu tersebut tidak dapat dipisah, karena jika dipisah
akan kembali dan mendekatkan diri lagi dengan batu pasanganya.
Sifat dari kedua kakak beradik ini sangat berbeda, dimana sang kakak Kokong adalah orang yang
kurang mentaati peraturan dan sangat berbeda sekali dengan adiknya yang disiplin. Suatu hari
mereka melakukan lomba menelusuri riam Batu Latar dengan naik perahu sambil tidur bersandar.
Mereka membuat peraturan, jika salah satu ada yang menengok dan mengangkat badannya, maka
dikenakan denda (jipen). Dalam perlombaan tersebut Kokong mengalami kekalahan dan harus denda
yang mereka sebut sebagai kena Jipen. Kemudian dalam perjalanannya, Kokong dan Keke sampai di
Tumbang Bahane dan mendirikan desa Batu Panahan.
Nama desa Batu Panahan didasarkan pada petunjuk yang didapat dengan tata cara adat berhajat dan
memanggil burung elang. Desa Batu Panahan merupakan desa teramai dan tertua yang ada di
sepanjang sungai Bemban. Sebuah kerusuhan pernah terjadi di desa batu Panahan dimana Desa Batu
Panahan pernah di serang dan di bakar oleh Orang Lebang Utt, yakni masyarakat dayak primitif yang
masih tinggal di hutan dan tidak menetap. Kejadian ini membuat penduduk desa Batu Panahan kocarkacir.
Desa Batu Panahan dipimpin oleh Tumanggung Pangrawing yang kemudian mempunyai keturunan
bernama Barau. Barau mempunyai keturunan bernama Jarung yang kemudian mempunyai keturunan
bernama Manan, dimana hingga sekarang ini garis keturunannya masih menetap di desa Batu
Panahan. Sistem kepemimpinan di Desa Batu Panahan hingga saat ini masih didasarkan pada garis
keturunan.
Pada tahun 1948 desa Batu Panahan di pimpin oleh Kepala desa pertama yakni Bapak Sekung yang
masih merupakan keturunan Jarung dan
disebut dengan Kepala Kampung. Desa ini
di sahkan secara Definitip sejak tahun
1966. Beliau memimpin desa Batu
Panahan selama 43 tahun yang kemudian
pada tahun 1991 Bapak Kepala Desa
Sekung digantikan oleh Bapak Tanau.
Tahun 1980 mulai di bangun Sekolah Dasar
di desa Batu Panahan, sejak saat itu proses
belajar mengajar mulai berjalan di Desa
batu Panahan dan masyarakat mulai peduli
terhadap dunia pendidikan. Pak Lenan S.,
merupakan
Kepala
Desa
yang
menggantikan Pak Tanau sejak tahun 2001
hingga tahun 2006. Beliau merupakan anak
Penduduk Desa Batu Panahan.
kandung dari Bapak Sekung. Kades
pengganti berikutnya adalah Haris yang merupakan Putra dari Bapak Tanau. Pada tanggal 2 Mei 2008
Pak Kades Haris mengalami kecelakaan, betabrakan dengan logging PT. Bina Benua yang
mengakibatkan beliau meninggal dunia dan digantikan oleh sekertaris desa Bapak Poly sebagai
pejabat sementara. Dengan adanya kekosongan kepemimpinan di desa Batu panahan, maka pada

Desember 2008 diadakan pemilihan Kades baru, dan terpilihlah Ibu Maskawin sebagai calon Kades
yang baru yang rencananya akan dilantik pada awal tahun 2009.
Secara administratif desa Batu Panahan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Marikit, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimanatan Tengah, dengan luas wilayah ± 258 Km². Sedangkan batas desa
tersebut, adalah: sebelah utara berbatasan dengan sungai Tae (S. Hiran)/PT. Kayu Waja, sebelah
Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Tabulus, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantau
Puka (Sanamang), dan sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.
Desa ini hanya terdiri dari satu RT, dengan 29 buah rumah. Desa Batu Panahan berjarak sekitar 5 jam
waktu tempuh menggunakan transportasi air dengan perahu kecil bermesin (kelotok) dari ibu Kota
Kecamatan Marikit. Penghitungan jarak menuju aksesibilitas masyarakat di desa Batu Panahan di
hitung dengan menggunakan berapa lama waktu tempuh yang lajimnya dicapai, dan tidak dihitung
berdasarkan jarak tempuh dalam satuan Km. Desa yang terisolir ini, dapat di kunjungi melalui jalur
sungai Bemban dan jalan darat, melalui jalan logging yang di bangun oleh HPH.
Diagram Pen yang menggambarkan aksesibilitas masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumberdaya
alam Desa Batu Panahan, secara rinci disajikan pada Gambar IV-33.
Sarana transportasi masyarakat desa Batu Panahan adalah mengandalkan transportasi Air, dimana
Masyarakat menggunakan Jukung/ Perahu, Kelotok/ Mesin Cas serta kapal Motor. Akses menuju
kecamatan dilakukan dengan menggunakan Klotok pribadi atau carteran, sebab tidak ada sarana taksi
air yang tersedia dari dan menuju desa Batu Panahan. Kondisi ini mengakibatkan semakin terisolirnya
desa terhadap sarana dan prasarana pasilitas umum karena jarak tempuh yang cukup jauh, serta
biaya yang sangat tinggi untuk mencapai desa ini.
Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk akan memberikan pengaruh pada tekanan-tekanan yang
terjadi terhadap lingkungan karena berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk
kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk data kependudukan ditunjukan pada Tabel IV-13
dan Gambar IV-34.
Jumlah penduduk yang relative kecil dengan 138 jiwa dan 31 KK, menunjukan bahwa kebutuhan,
interaksi dan tekanan akan lahan kehidupan serta lingkungan untuk desa Batu Panahan juga
cenderung kecil, yang akan berimplikasi pada kondisi ekologis dan daya dukung wilayah, terkait
berbagai aktifitas pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan,
ditemukan banyak masyarakat dari luar desa Batu Panahan yang cenderung memberikan tekanan
negative terhadap lingkungan di wilayah desa Batu Panahan tersebut.
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Gambar IV-33. Diagram Venn Gambaran Aksesibilitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumberdaya
Alam.
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Gambar IV-34. Data Kependudukan Desa Batu Panahan.

Tingkat pendidikan di desa Batu Panahan rata-rata hanya sampai Sekolah Dasar, karena sekolah yang
tersedia di Desa ini hanyalah sampai pada tingkat SD, yaitu SDN Negeri Batu Panahan yang sekarang
di kelola oleh 2 orang guru PNS dan 2 orang guru honorer. Gambaran tingkat pendidikan masyarakat
desa Batu Panahan, secara rinci disajikan pada Gambar IV-35.

Gambar IV-35. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikannya.
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Rata-rata masyarakat tidak lulus sekolah dasar, akan tetapi masih memiliki keterampilan membaca
dan menulis, walaupun kemampuanya relative rendah. Masyarakat yang mengenyam pendidikan di
Perguruan Tinggi hanyalah para pendatang yang bertugas sebagai Guru di desa tersebut.
Belum tersedianya Puskesmas, mengakibatkan masyarakat yang sakit hanya berobat secara
tradisional dan mengkonsumsi obat-obatan seadanya yang di jual di warung-warung di desa Tumbang
Tabulus. Puskesmas terdekat hanya ada di desa Tumbang Tabulus. Beberapa anak ditemukan kurang
sehat, saat dilaksanakan kegiatan PRA di desa ini, keluhan yang ada selain demam, batuk, juga perut
yang membuncit dan sakit (kemungkinan Busung Lapar). Pola hidup kurang bersih dan kurang sehat
masih terjadi, juga air yang dikonsumsi kemungkinan sudah tercemar merkuri dari limbah
pertambangan di sungai Bemban dan sungai Sekupai.
Berdasarkan potensi wilayah, umumnya mata pencaharian utama/sektor produktif masyarakat pada
desa Batu Panahan adalah Berladang, yang dikelola secara tradisional dan turun temurun.
Masyarakat Dayak sejak jaman dulu sangat tergantung dengan tersedianya berbagai kebutuhan dasar
dari alam, sehingga sektor ekonominya dipengaruhi oleh cara memanfaatkan kemampuan kawasan
untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Ketergantungan pada alam dan hutan sangat tinggi
dalam menopang kehidupan mereka. Gambaran perekonomian masyarakat di desa Batu Panahan,
secara rinci disajikan pada Gambar IV-36.

Kepemilikan
1. Ladang
2. Rotan
3. Mesin sedot
4. Ternak Babi
5. Alkon/kelotok
6. Damar
7. Ternak Sapi
8. Tanah Kosong
9. Pandai Besi
10. Jagung
11. Sayur Mayur
12. Kebun Buah
13. Kebun Kelapa
14. Rumah
15. Kebun Karet

Jumlah KK
Semua KK
Banyak/Semua
1 Orang
10 orang
12 ekor/ 1
Orang
Semua orang
3 Orang
Semua
1 Orang
Semua KK
Semua KK
Semua KK
7 KK
10 KK

Gambar IV-36. Perekonomian Masyarakat di Desa Batu Panahan.
Aktivitas pertanian yang dilaksanakan secara sederhana, cukup memenuhi kebutuhan hidup seharihari, karena masih tersedianya lahan yang sesuai. Permasalahan yang terjadi dalam pertanian adalah
adanya hama yang menyerang padi, seperti: belalang, burung, tikus dan monyet. Kera/Monyet yang
merusak dan mamakan tanaman padi masyarakat merupakan sesuatu yang tidak lajim. Kejadian
tersebut diduga sebagai akibat dari rusaknya habitat satwa tersebut, sehingga terjadi konflik antara
satwa (Monyet) dan manusia dengan mengganggu perladangan yang ada. Kehidupan masyarakat
desa Batu Panahan sangat sederhana dan tradisional, serta berdasarkan sangat tergantung pada
musim. Daur kehidupan mereka dapat digambarkan dengan kalender musim yang menunjukan
perubahan dan rangkayan kegiatan yang mereka jalani dalam setahun. Kalender musim di Desa batu
Panahan, secara rinci disajikan pada Tabel IV-14.
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Tabel IV-14. Kalender Musim di Desa Batu Panahan Kecamatan Marikit
N
O
1

KEGIATA
N

JA
N

2

Musim Hama

3

5

Musim Hujan
Musim Buahbuahan
Musim
Kemarau

6

Musim banjir

7
8
9
10
11

MA
R

Berladang
(Malan)
Menebas
(Mandirik)
Menebang
(Maneweng)
Membakar
(Nyeha)

AP
R

ME
I

*

*

JU
N

*

Manugal
Merumput
(Nguru)
Panen
(manggetem)

4

FE
B

JU
L

AG
S

SE
P

*

*

*

*

*

*

13

Berburu

*

*

Keteranga
n

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

tidak
menentu,
tapi
seringnya
sep.
*

*

Tikus,
belalang,
ulat ,
monyet

*

*

Cari Rotan
Cari Emas
(Nyedot)

Cari Ikan

DE
S

*

Musim kawin
Tanaman
Karet
Tanam
Jagung

12

NO
V

*

*

*

OK
T

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ikan selalu
tersedia di
alam

Dalam kehidupan sehari-hari yang banyak berperan dalam pemenuhan kehidupan keluarga adalah
kaum ibu/istri yang setiap hari melaksanakan aktivitas di ladang. Jika musim tanam dan musim panen
seluruh keluarga turut serta ke lading, bahkan anak-anak mereka, sehingga aktivitas belajar di sekolah
sering ditinggalkan. Kaum laki-laki lebih cenderung mengerjakan pekerjaan diluar kegiatan berladang,
mereka cenderung berkonsentrasi untuk mengerjakan hal lainya, seperti: mencari ikan, mencari
Damar, mencari Rotan dan lain-lain. Sebagian masyarakat tidak menetap di kampung, tetapi diladang
mereka yang tersebar di sekitar anak sungai Pahae, dan sungai Sekupai. Mereka akan kembali ke
kampung jika ada acara/pertemuan saja dan setelah musim berladang selesai.
Mayoritas masyarakat yang tinggal di desa Batu Panahan bisa di kategorikan tertinggal baik dari segi
ekonomi maupun pendidikan, dimana hal tersebut berimplikasi terhadap taraf ekonomi mereka yang
tergolong prasejahtera bahkan miskin. Berikut adalah kategori atau kreteria kesejahteraan menurut
masyarakat desa Batu Panahan:
1.
Belum Mangat/Belum Sanang (Hidup enak), dengan cirri-ciri: berjualan/punya warung,
punya uang (Tabungan), punya mesin sedot/alkon/ speed boat, rumah permanen dari Ulin/Meranti,
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ukuran rumah besar, punya ladang dan kebun yang tidak dikerjakan sendiri atau diupahkan pada
orang lain, serta dapat menyekolahkan anak ketingkat yang lebih tinggi
2.
Belum Pehe (Hidup susah), dengan cirri-ciri: berusaha dari pagi hingga sore hanya untuk
kebutuhan sehari-hari, rumah ada tapi sangat sederhana dan kecil, mempunyai uang tetapi tidak
banyak dan tidak bisa menabung, memiliki mesin cass untuk transportasi sehari-hari, bisa
menyekolahkan anak hingga SMP dan mungkin SMA jika ada bantuan keluarga lainya, memiliki ladang
dan kebun yang dikerjakan sendiri
3.
Susah Nyangit (Hidup sangat miskin sekali), dengan cirri-ciri: keadaan tidak menentu,
tergantung rejeki dan bahkan sering malah tidak ada, tidak dapat membangun rumah yang layak
huni, tidak mempunyai mesin cass, mampu meyekolahkan anak hanya sampai Sekolah Dasar saja,
hanya dapat mengambil upah saja dan mengandalkan uang dari upah saja dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari, punya ladang dan kebun tapi tidak terawat dengan baik karena bekerja yang
lain untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
Tingkat pendidikan yang ada dan berapa kali makan dalam sehari tidak masuk dalam indikator
kesejahteraan masyarakat di Batu Panahan, karena pendidikan dikategorikan rata-rata sama dan biar
pun miskin masyarakat tetap mampu makan nasi 3x sehari.
Dari hasil pleno pertemuan dengan masyarakat, mereka mengkategorikan hampir seluruh KK di desa
Batu Panahan adalah tergolong dalam kategori Belum Pehe (Hidup susah/miskin) dan belum ada yang
masuk dalam kategori Belum Mangat/Belum sanang (Hidup enak/sejahtera). Bahkan menurut
mereka ada 2 KK yang tergolong dalam kategori Susah Nyangit (Sangat miskin sekali).
Kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bangunan rumah yang ada di desa ini,
dimana sebagian masyarakat justru menempati bangunan rumah yang di bangun oleh pemerintah,
dan bangunan rumah yang bukan dari bangunan pemerintah kondisinya cenderung memprihatinkan
dan sangat sederhana.
Dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas perekonomian
baik untuk langsung di konsumsi keluarga maupun juga di perjualbelikan. Sebagian besar dari potensi
yang ada terutama dari hasil hutan adalah untuk dijual di luar desa seperti hasil Rotan dan Damar.
Dari keterangan masyarakat, potensi ini tidak semua mau menggeluti dan menjadikannya sebagai
sumber mata pencaharian, karena harga yang tidak sepadan dengan modal yang dikorbankan untuk
kegiatan ini, seperti: tenaga, waktu, alat dan perlengkapan yang harus disiapkan. Keadaan
perekonomian masyarakat di Desa Batu Panahan, secara ringkas disajikan pada Tabel IV-15.
Tabel IV-15. Keadaan Perekonomian Masyarakat di Desa Batu Panahan

No

Kegiatan
Ekonomi

Lokasi
Kegiatan

Jarak

Hasil

1

Berladang

Di Desa &
diluar desa

-

± 400
Gantang
setiap
tahun

2

Menyedot Emas

Di Sungai
Pahaie

-

3

Merotan

Di Desa /
luar desa

-

20-30
gram/
Drum
50-100 Kg
setiap
hari

Pemasaran keterangan
Digunakan
untuk
kebutuhan
sendiri dan
tetangga
Di jual ke
Tbg. tabulus
Di Jual di
Tbg. Tabulus

Jarak tempuh
tergantung
lokasi ladang

Hasil yang
didapat tidak
menentu
Panen rotan
musiman
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4

Mendamar

Di luar
kampung (di
Hutan)

-

50-100 Kg
sehari

Di jual di
desa

5

Berburu

-

6

Mencari ikan

Di sekitar
desa/ di
luar desa
Di desa/ di
luar desa

1-2 ekor
setiap
hari
2-3 kg
setiap
hari

Untuk
konsumsi
sendiri
Di kunsumsi
sendiri/
untuk
tetangga

7

Mendulang

-

Kerja Kayu

100-500
Mg setiap
hari
25 keping
sehari

Di jual ke
Tbg. Tabulus

8

Di desa/ di
luar
kampung
Di desa

9

Menyirap

Di desa/
diluar
kampung

-

1-2 ikat
sehari

10

Mencari
Jerenang

Di desa/ di
luar
kampung

-

2-3 Ons
sehari

11

Pandai besi

Di desa

-

5-10 buah
parang

-

-

Untuk
digunakan
sendiri/
tetangga
Untuk
kebutuhan
sendiri/
tetangga
Di desa

Digunakan
sendiri/
pesanan
tetanga

Ada
pengumpulnya
di desa/
panennya
musiman
Berburu
musiman
Ada setiap
saat (tidak
tergantung
musim)
Mendulang
sewaktuwaktu
Mesin sinso
terbatas

Sewaktuwaktu

Musiman,
untuk bahan
pewarna alami
rotan
Sewaktuwaktu

Kondisi desa yang terisolir membuat harga barang untuk kebutuhan sehari-hari tidak sebanding
dengan pendapatan masyarakat di desa Batu Panahan, hasil dari mata pencaharian cenderung tidak
mencukupi untuk ekonomi keluarga. Harga jual hasil alam sangat rendah karena alasan biaya angkut
yang tinggi, sehingga harga di pasar lokal (di masyarakat) di tekan sangat rendah dan tidak sesuai
dengan pengeluaran/belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti Damar yang di cari di
sekitar desa dan di sekitar kawasan perusahaan harganya dahulu pernah mencapai Rp.900 –
Rp.1000/Kg. Akan tetapi, saat ini harganya hanya Rp.500,- per Kilogramnya. Dengan harga jual dari
komoditi seperti rotan dan damar yang tidak menguntungkan, hanya habis untuk menutupi
kebutuhan sehari-hari saja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk pemasaranya selain
di jual ke desa Tumbang Tabulus, juga dapat dipasarkan ke desa Rawang Tangko dan Tumbang Hiran.
Budaya masyarakat pedalaman di Kalimantan Tengah dalam keseharianya hampirlah sama, dengan
pola ekonomi yang masih sangat mengandalkan apa yang tersedia di alam, dan sangat sederhana.
Dalam kegiatan berladang (malan) dilakukan dengan pola berpindah-pindah, jika lahan sudah
dianggap sudah kurang subur lagi, maka akan dibuka lagi ladang baru. Ladang yang dikelola bisanya
dilakukan pada lahan yang memiliki kontur perbukitan/dataran tinggi dan jarang sekali pada wilayah
dengan lahan datar. Budaya gotong royong (mahandep) masih dilaksanakan dan dipertahankan
dalam berbagai kegiatan di masyarakat, baik dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
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ladang, maupun dalam pelaksanaan ritual-ritual keagamaan/kepercayaan masyarakat yang mayoritas
beragama Hindu Kaharingan.
Gambaran distribusi penduduk berdasarkan agama yang ada di desa Batu Panahan, secara ringkas
disajikan pada Gambar IV-37.

Gambar IV-37. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Batu Panahan.
Upacara-upacara sakral dan kesenian dalam agama Hindu Kaharingan masih di percayai dan
dilaksanakan hingga sekarang, dimana kepercayaan ini mendiskripsikan manusia yang harus menyatu
dengan alam. Alam mempunyai kekuatan diluar batas kemampuan mmanusia, sesuatu yang dianggap
keramat adalah perpanjangan tangan roh nenek moyang dalam menjaga manusia. Beberapa hal di
bawah ini adalah adat istiadat yang masih dilaksanakan dan berlaku di desa Batu Panahan:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Basarah; adalah acara berdoa bersama dan mohon berkah dalam agama Hindu Kaharingan.
Acara ini di pimpin oleh tetua adat yang ada di kampung.
Menawur: adalah ritual untuk memberi keselamatan dengan memberikan Taluh (Roh yang tidak
terlihat) sesembahan. Seperti dengan menebarkan beras, arak, ataupun darah dari ayam/ babi
yang di sembelih.
Bayar Hajat; acara ini adalah acara besar dimana jika seseorang memiliki keinginan yang
dihajatkannya, dan bila terkabul maka diharuskan membayar janjinya dengan membayar
hajatatan yakni memberikan panginan pada Taluh yang ada di keramatnya, berupa
mengorbankan hewan seperti sapi, babi, dan ayam. Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi keramat
yang mereka miliki.
Tenung/ menenung; kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang ahli yang dituakan
yang mengerti akan tata caranya. Biasanya tetua tersebut diminta seseorang untuk melakukan
ritual-ritual yang bisa mengabulkan keinginan kliennya dan juga minta petunjuk. Misalnya untuk
mencari tau lokasi yang baik untuk mendulang dan lainya.
Jipen; merupakan sanksi adat yang diberlakukan pada seseorang yang telah melanggar ketentuan
adat di kampung dengan satu Jipennya sebesar Rp. 150.000,-. Besarnya jipen tergantung
kesepakatan adat, kedua belah pihak, kesalahan yang dilakukan dan keuangan masing-masing
pihak. Permasalahan yang bisa dikenakan Jipen antara lain adalah:
Perkelahian/ perselisihan yang mengakibatkan salah satu pihak berdarah
Baku hantam yang dilakukan karena pengaruh minuman arak/ mabuk
Hubungan remaja yang tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan orang tua
Perebutan lahan dan lainnya
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10. Tiwah; adalah acara puncak untuk acara kematian di agama Hindu Kaharingan dengan
membongkar tulang belulang orang yang telah meninggal dan membersihkanya. Dimaksudkan
untuk mengantarkan arwah, kegiatan ini juga menggunakan hewan kurban seperti berupa Sapi,
Kerbau, Babi dan Ayam.
11. Lokasi keramat yang terdeteksi di desa Batu Panahan yakni: Di sekitar pemukiman/ rumah
penduduk, Tumbang Pahae, Tumbang Bahae, Batu Munje, Hulu Desa Batu Panahan, Pulau
Muara Karahe

Lokasi Keramat di Sungai Pahe.

Tenung yang dilaksanakan oleh Bapak Sekung.

Tabel IV-16. Alat dan Budaya yang masih Digunakan dan Dilaksanakan di Desa Batu Panahan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alat/ Benda Budaya
Gong
Tantanung
Gendang
Kecapi
Suling
Kangkanung
Gendang
Mandau/ lading
Tombak
Sahipang (Tombak mata tiga)
Bokun (kalung kesehatan dan
keselamatan) biasanya di pakai oleh anakanak.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kesenian/ kebudayaan
Tari Bigal
Manasai
Parung
Sasana Bandar
Karungut
Deder
Manawur
Tiwah
Bayar Hajat
Basarah
Tenung

Suku yang ada di desa Batu Panahan bisa dikategorikan/termasuk dalam Suku Besar Utt Danum,
sedangkan menurut penuturan masyarakat sendiri, mereka mengakui berasal dari suku Dohoi Sahie.
Bahasa yang di kuasai dan digunakan oleh masyarakat desa Batu Panahan ada 5 bahasa, yakni:
1.
2.

3.

Bahasa Indonesia; tidak semua bisa mengerti dengan baik dan mampu menggunakan bahasa ini
dengan baik pula.
Bahasa Kahayan; semua masyarakat di desa Batu Panahan mengerti dan memahami bahasa ini,
karena bahasa ini cenderung bisa digunakan sebagai alat komonikasi/ bahasa pemersatu di
hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Bahasa Katingan Hulu dan
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4.
5.

Bahasa Dohoi; kedua bahasa ini adalah yang paling sering digunakan masyarakat Batu Panahan
dalam berkomonikasi
Bahasa sahie; semua masyarakat paham dengan bahasa ini, akan tetapi tidak semua mampu
menggunakan dan membahasakannya.

Sarana prasarana umum dapat yang dimiliki masyarakat di desa Batu Panahan sangat tidak
memadai/minim. Tidak ada warung/ pasar sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari
masyarakat harus keluar kampung dan yang terdekat yang dapat dijangkau adalah ke desa sebelah,
yakni desa Tumbang Tabulus. Keberadaan sarana dan prasarana umum di desa Batu Panahan
disajikan pada Tabel IV-17.
Lembaga yang ada di masyarakat akan berpengaruh besar dalam pelaksanaan pembangunan dan
pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di desa. Pemerintahan desa terdiri dari aparat desa seperti
Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian unsur lain adalah
PKK, Kepemudaan dan lembaga adat yang diketuai oleh ketua adat kelompok. Lembaga desa dan
kondisinya secara ringkas disajikan pada Tabel IV-18.

Tabel IV-17. Keberadaan Sarana dan Prasarana Umum
No
1

Sekolah

Komponen

2

Kantor/ Balai Desa

3

Penerangan/ Listrik

4

Penggilingan

5

Pelabuhan

6

Sarana kesehatan

7

Prasarana Ibadah

8

Sarana Jalan Desa

9

Sarana air Bersih

keterangan
Hanya ada Sekolah Dasar dengan 3 ruang kelas,
peralatan belajar mengajar yang sangat minim dan Siswa
ditempatkan dalam satu ruangan untuk 2 kelas tanpa
sekat.
Kondisinya sudah sangat memprihatinkan/ tidak
memadai dan tidak terawat dengan baik.
Ada mesin listrik untuk desa bantuan dari pemerintah
akan tetapi masih belum bisa digunakan oleh masyarakat
karena masih ada alat yang kurang.
Juga sudah ada di desa, tetapi belum dapat digunakan/
dimanfaatkan karena pembangunan dan pengelolaan
yang tidak berjalan dengan baik, selain juga alatnya
masih kurang.
Sudah ada 1 pelabuhan besar yang dibangun bantuan
dari pemerintah, yang terbuat dari kayu ulin.
Tidak Ada Puskesmas, Puskesmas Pembantu bahkan
Polindes. Posyandu ada tetapi hanya seadanya dan
dilakukan 1 bulan sekali di desa, itu pun kadang tidak
menentu pelaksanaanya.
Tidak Ada Sarana Ibadah Yang Ada Di Desa, Baik Balai
Kaharingan Dan Lainya, Hanya Keramat yang masingmasing di miliki oleh masing-masing keluarga.
Jalan setapak, yang menghubungkan rumah-kerumah
dan jalan setapak yang menghubungkan desa Batu
panahan ke Tumbang Tabulus. Di seberang desa/
pemukiman dekat sungai Sakupai ada jalan yang
dibangun oleh perusahaan sebagai jalan Logging.
Hanya mengandalkan air sungai yang kejernihanya sudah
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10

Sarana transportasi

11

Pasar

berkurang (mulai keruh) karena pengaruh aktivitas
penyedotan penambangan emas.
Mengandalkan sarana transportasi air dengan kelotok/
perahu dengan mesin ces yang dimiliki oleh sebahagian
masyarakat
tidak ada pasilitas pasar kecuai ke Kecamatan di
Tumbang hiran yang jaraknya cukup jauh (5 jam dari
desa), hanya belanja pada warung-warung yang ada di
Tumbang Tabulus, dengan harga yang mencapai 2x lipat
harga normal, bahkan lebih.
Tabel IV-18. Lembaga Desa dan Kondisinya.

Lembaga Desa

Kondisi

Pemerintahan Desa

Sementara terjadi kekosongan kepemimpinan, dan
sementara dipimpin oleh Sekretari Desa sebagai
Pejabat sementara. Dan sudah terpilih calon Kades
baru yakni Ibu Maskawin.
(Pemerintahan desa kurang terorganisir, dengan
Administrasi yang masih seadanya)
Ada tapi tidak berjalan dengan sebagai mana
mestinya (diketuai oleh Bapak Juara)

BPD

Kepemudaan

Tidak berjalan, dan jarang sekali ada kegiatan yang
dilaksanakan dalam bidang kepemudaan
Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu-ibu
PKK di desa ini, hal ini dikarenakan mereka disibukan
dengan kegiatan di ladang (Tidak Aktiv)
Biasanya di Pimpin oleh Bapak abon sebagai ketua
adat jika ada acara di Kampung.

PKK

Lembaga adat

Perpindahan penduduk yang terjadi di desa batu panahan, dimana menurut keterangan masyarakat
dikarenakan adanya penyerangan dan pembakaran kampung oleh orang Utt (Tahun kejadian tidak
diketahui dengan pasti), kejadian ini mengakibatkan sebagian masyarakat meninggalkan desa Batu
panahan. Tahun 2005-2007 juga ada beberapa warga yang memilih pindah ke kampung lain. Data
masyarakat yang pindah sejak 2005-2007 disajikan pada Tabel IV-19.
Tabel IV-19. Data Masyarakat yang Pindah Sejak Tahun 2005-2007
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama KK
Toroh
Padang
Otong
Aja
Bajau
Salapak
Sehat
Supardi
Masliwati

Jumlah anggota
2
4
4
3
7
7
4
4
5

Tahun pindah
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2006
2007

Keterangan
Pindah
Pindah
Pindah
Pindah
Pindah
Pindah
Pindah
Pindah
Pindah
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Alasan kepindahan mereka adalah selain karena sarana dan prasarana yang terbatas dan kondisi desa
yang terisolir, mereka ingin lebih mendekatkan diri dengan pasilitas umum yang ada di desa lain.
Selain itu kepindahan mereka juga di picu adannya konflik di dalam masyarakat, dimana ada
persaingan yang kurang sehat di masyarakat dalam mengakses sumberdaya alam.
Konflik Kepemimpinan dan Iklim Politik Desa cukup dirasakan, dimana terdapat kesenjangan yang
terjadi dalam perpolitikan di desa, yaitu pada struktur kepemimpinan dan system pemerintahan desa,
dimana terdapat persaingan yang terjadi antar tokoh-tokoh yang ada. Mereka dinilai sering
menunjukan pengaruhnya dan berusaha saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kecemburuan
sosial antar warga juga cukup tinggi, malah cenderung mengarah pada kompetisi negative, walaupun
mereka masih memiliki hubungan darah (family/keluarga), terutama sekali dalam mengakses bantuan
atau sumber ekonomi yang datang dari luar.
Masyarakat desa Batu Panahan juga agak tertutup terhadap masyarakat luar yang ingin menetap di
desa ini, dimana jika ada pendatang yang berminat, maka akan dikenakan iuran/membayar biaya
untuk adat dan untuk patok lahan masyarakat yang akan di tempatinya. Aturan ini mulai di buat
sejak tahun 1997, dan patok-patok batas lahan di buat mulai Tahun 1979-1980. Hal ini
mengakibatkan warga luar enggan untuk menetap di desa ini, karena segala sesuatunya cenderung di
nilai secara material.
Wilayah desa Batu panahan yang cukup luas, ternyata bukan hanya dimanfaatkan oleh warga
kampung desa Batu panahan sendiri, akan tetapi juga oleh orang lain dari luar kampong. Misalnya
perladangan di Tumbang Pahae tidak hanya di lakukan oleh orang dari batu Panahan tapi juga dari
Rawang Tangko dan Tumbang Tabulus, demikian juga di Sungai Sakupai, ditemukan peladang dari
Tumbang Tabulus dan terdapat aktivitas menyedot/pencari emas yang berasal dari Desa Tumbang
Tabulus. Meskipun demikian, hal tersebut tidak pernah menjadi permasalahan di kalangangan warga.
Hal tersebut dinilai, bahwa masyarakat Batu Panahan tidak terlalu protektif terhadap wilayah
desanya, dan kurang kritis menyingkapi penyerobotan yang ada oleh masyarakat dari luar.
Hutan/tanah adat berdasarkan informasi warga juga sudah di jarah oleh pihak HPH yang beroperasi di
wilayah desa Batu Panahan dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka
hanya sekedar mengetahui saja dan belum ada konflik besar/terbuka yang terjadi dengan pihak
perusahaan.
Teridentifikasi adanya permasalahan yang terjadi antara warga Tumbang Tabulus dengan warga Batu
Panahan, karena kayu dari Batu Panahan yang akan di gunakan untuk Sandung (peti orang mati) di
ambil oleh orang Tumbang Tabulus, sehingga masalah ini di bawa ke sidang adat di Tumbang Hiran,
dan prosesnya masih berlajut.
Wilayah Kelola dan Wilayah Pemanfaatan Masyarakat Batu Panahan dalam mengambil dan
memanfaatkan hasil alam (dalam bekerja dan berusaha) tidak sampai memasuki kawasan Taman
Nasional, kalau pun terjadi, menurut keterangan warga hal itu di lakukan oleh masyarakat dari luar
desa Batu Panahan. Dari persepsi Masyarakat, cenderung tidak keberatan dengan adannya Taman
Nasional, karena sudah di Jelaskan oleh Pak Fery dari Instansi Kehutanan tentang Kawasan konservasi
tersebut, dan ada pemasangan patok yang jelas yang sudah di koordinasikan dengan kepala Kampung
pada waktu itu. Selanjutnya, bantuan yang pernah di terima masyarakat Batu Panahan adalah
sebanyak 500 bibit Karet yang di terima 10 KK dari PT. Kayu Waja, kemudian bantuan bibit Karet dari
Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, serta dari Pemda katingan yakni ada bantuan Raskin (beras
untuk masyarakat miskin), dan BLT (bantuan langsung tunai).
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Pelaksanaan Salah Satu Acara Adat.

Memberi Sesajen.

Salah Satu Kondisi Rumah Masyarakat.

Peralatan Rumah Tangga.

Kegiatan Sosial Masyarakat.

Kegiatan Menari.

Gambar IV-38. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PRA di Desa Batu Panahan.
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Gambar IV-39. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PRA di Desa Batu Panahan.
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Aktivitas Berladang dan Mahandep.

Pasah/Pondok untuk Bekerja Sementara.

Hasil Hutan Non Kayu.
Kebun Rotan Masyarakat..
Gambar IV-32. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PRA di Desa Batu Panahan.

Gambar IV-40. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PRA di Desa Batu Panahan.

b. Survei
Hasil survei akan dikemukakan secara rinci, setelah pelaksanaan survei lapangan sesuai dengan tata
waktu yang akan ditentukan kemudian. Sedangkan metode pelaksanaannya, akan disesuaikan
dengan metode yang telah dijelaskan dalam bab dan sub bab terdahulu.
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V. PENUTUP
A. KESIMPULAN
1.

2.

Dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Baka Bukit
Raya, akan dilakukan kegiatan survei yang dapat memberikan pengayaan terhadap data dan
informasi yang telah ada sebelumnya, dengan mengambil sampel lanjutan pada jalur yang telah
dilaksanakan pada kegiatan survei pendahuluan/orientasi.
Berdasarkan hasil kajian pustaka, kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya memiliki
sedikitnya 4 tipe ekosistem hutan, yaitu: ekosistem hutan Dipterocarpaceae, ekosistem hutan
perbukitan, ekosistem hutan pegunungan, dan ekosistem hutan lumut.
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

Pelaksanaan kegiatan survei pendahuluan/orientasi tentang komunitas hutan ini, untuk
sementara diperkirakan baru berada pada ekosistem hutan Dipterocarpaceae dan ekosistem
hutan perbukitan.
Sedikitnya ditemukan 95 jenis pohon, 14 jenis mamalia, 24 jenis burung, 4 jenis ikan, dan 6 jenis
amphibi dominan pada jalur pengamatan Sabaung dan Batu Panahan.
Kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, terutama pada jalur Sungai Bemban
diperkirakan telah pernah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan berladang, terutama
daerah sempadan sungai dengan jarak kurang dari 200 m dari tepi sungai tersebut.
Terdapat kawasan yang diduga memiliki keanekaragaman hayati yang relatif tinggi, yaitu pada
jalur anak Sungai Sangei, sekitar petak terakhir kawasan simpang Sepan Supin.
Berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Batu Panahan, terdapat kawasan yang masih relatif
belum terganggu dan belum terjamah, yaitu pada jalur Anak Sungai Bemban, yakni Sungai
Mahalat dan Muara Sungai Sebetung disekitar Bukit Buruh Bara yang dijadikan Bukit Keramat
oleh masyarakat Batu Panahan.
Terdapat ketergantungan masyarakat Desa Sabaung dan Desa Batu Panahan yang masih sangat
tinggi terhadap hutan dan hasil hutan dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat.

B. SARAN
1.

2.

3.

Dalam mendukung kegiatan survei Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Wilayah Kalimantan
Tengah, maka contoh jalur pengamatan harus dapat mewakili keempat tipe ekosistem hutan
kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, yaitu: Ekosistem Hutan Dipterocarpaceae, Hutan
Perbukitan, Hutan Pegunungan, dan Ekosistem Hutan Lumut. Oleh karena itu, perlu melibatkan
tenaga ahli yang memahami aspek geofisik, biologi, dan sosekbudkeskesmas.
Kawasan-kawasan pada jalur hulu Anak Sungai Sangei, Kawasan Sepan Apoi, Kawasan Sepan
Supin, Hulu Sungai Sebetung, dan Hulu Sungai Bemban, perlu menjadi objek kajian yang relative
lebih intensif dalam mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas data serta informasi
Kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.
Perlu melakukan pendalaman kajian tentang persepsi masyarakat terhadap Taman Nasional
Bukit Baka Bukit Raya, dalam hubungannya dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
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