
Kolaborasi Tanpa 
Henti Menciptakan 
Alternatif Mata 
Pencaharian Baru
“Ternyata hutan yang dalam kondisi 
bagus memberikan manfaat ekonomi 
tanpa harus melakukan penebangan 
kayu secara illegal,” Andi Liany, 
Kepala Desa Karuing, Kecamatan 
Kamipang periode 2011-2018.

Alternatif yang Tercipta dari Kepahitan Hidup

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Katingan-Sebangau, yang memiliki luasan total 600.707 hektar, merupakan ekosistem 
rawa gambut yang tutupan hutannya masih bagus. Populasi orangutan di KHG Katingan-Sebangau berkisar 5.600 – 
5.800 individu (data PHVA/Population and Habitat Viability Asessment, 2016). Punggu Alas adalah area yang berada      

di dalam KHG ini dan merupakan salah satu kawasan kantong populasi orangutan di Indonesia.

Lahan gambut di Kalimantan Tengah kerap kali terbakar dengan faktor pemicu utamanya yang bervariasi. Analisis Global Fire 
Watch, dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019), menunjukkan titik api terjadi di area lahan gambut dan sebagian besar terjadi
di tutupan non-hutan. Secara total hal itu menyumbang sekitar 69% dari luas total area yang terbakar di Kalimantan Tengah. 

Kebakaran hutan di Borneo menyebabkan hilangnya habitat orangutan. Berdasarkan data hotspot MODIS bersumber dari 
NASA’s Fire Information for Resource Management System (FIRMS) mengindikasikan lebih dari 7.000 hotspots terdeteksi di 
tahun 2015 dan lebih dari 4.500 hotspots di tahun 2019 yang berdampak terhadap rusaknya habitat orangutan.

Penelitian dilakukan bersama Balai Taman Nasional Sebangau, Universitas Palangka Raya dan beberapa pakar orangutan di 
kawasan Punggu Alas  telah dilakukan sejak tahun 2012. Kegiatan fokus pada kajian perilaku orangutan mencakup kegiatan 
hariannya seperti kegiatan mencari makan, membangun sarang, bersosialisasi, dan pola pergerakan. 

Habitat orangutan yang ideal akan mendukung kehidupan dan mereka menjadi nyaman sehingga proses reproduksinya 
berlangsung baik. Ketersediaan pohon pakan, pohon sarang serta tidak adanya ancaman seperti kebakaran lahan gambut 
menjadi faktor-faktor pendukung yang baik untuk keberlangsungan spesies ini di Punggu Alas. 

Pada akhir tahun 1990-an di saat perusahaan kayu tutup. Ekosistem gambut Sebangau menjadi akses terbuka sehingga
banyak masyarakat sekitar yang melakukan “kerja kayu” di Sebangau. Terjadi degradasi habitat orangutan di kawasan ini
karena kegiatan penebangan yang dilakukan oleh masyarakat. Orangutan, yang merupakan salah satu spesies di kawasan
ini, menjadi terdesak karena habitat mereka mengecil. Pada sekitar tahun 2005/2006, kegiatan penebangan kayu ilegal 
dihentikan pemerintah.

Masyarakat kebingungan karena orangutan lebih didahulukan dari mereka. Pemahaman bahwa habitat penting untuk 
orangutan belum tersirat di pikiran mereka. Masyarakat belum menyadari mengapa habitat orangutan terdesak, mengapa 
penting menjaga kawasan mereka, apa alasan mereka harus menghentikan pola hidup yang mereka jalani selama ini.
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Ada tiga desa yang terletak di kawasan Punggu Alas, tepatnya di Kecamatan Kamipang. Desa tersebut adalah Desa Jahanjang, 
Desa Karuing, dan Desa Baun Bango. Kawasan ini merupakan beberapa dari sekian tempat yang merupakan titik fokus kinerja 
Yayasan WWF Indonesia (WWF-ID). Bekerja sama dengan berapa pihak, termasuk Balai Taman Nasional Sebangau, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Palangkaraya, kemudian melakukan beberapa kajian pada tahun 2005-2007. 

Kajian tersebut meliputi kajian hidrologi gambut, tumbuhan obat, estimasi populasi orangutan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat 
sekitar Sebangau. Rekomendasi utama yang didapatkan adalah pentingnya menjaga sungai, alternatif mata pencaharian selain 
penebangan kayu secara ilegal, mencegah kebakaran hutan dengan membuat sekat kanal serta upaya jasa lingkungan terkait 
ekowisata. Dari kajian potensi ekowisata, tim mengidentifikasi beberapa tempat tujuan ekowisata. 

“Bersama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konservasi, kami berupaya mencari titik temu bahwa konservasi orangutan 
dan habitatnya dapat membuka banyak peluang pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar. Kami mengidentifikasi beberapa 
tempat tujuan ekowisata. Punggu Alas  adalah salah satu kawasan yang masuk dalam kriteria tersebut,” demikian Rosenda Kasih, 
Sebangau Katingan Program Manager, WWF-ID menjelaskan. 

Namun jalan menuju pengembangan ekowisata merupakan perjalanan yang penuh tantangan. Pihak-pihak yang kurang paham 
dan bingung serta merasa terpinggirkan dengan larangan penebangan kayu secara ilegal sangat menolak usulan tersebut. Mereka 
hanya mengetahui cara pintas untuk mendapatkan penghasilan. Mereka kurang paham risiko yang menghancurkan sumber mata 
pencaharian terjadi dengan cepat, termasuk kebakaran, hilangnya sumber obat-obatan dari hutan, hilangnya danau/rawa tempat 
berkembang-biaknya ikan.

Pendekatan terus-menerus dilakukan agar masyarakat lebih terbuka dan mengetahui manfaat bertambahnya populasi orangutan 
untuk peluang ekowisata di ketiga desa ini. Bersama dengan pemerintah kota, pemerintah desa dan Forum Masyarakat (FORMAS) 
Sebangau, WWF-ID melakukan upaya pendekatan dan proses pertemuan langsung dan negosiasi atau yang lebih dikenal dengan 
metode Pemberitahuan Atas Dasar Persetujuan Awal Tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent). 

Peluang dan risiko didiskusikan dengan kelompok yang memiliki aktivitas di area Punggu Alas. Pemerintahan desa, Forum 
Masyarakat, nelayan, pekerja kayu, perempuan, pemuda juga tokoh masyarakat menjadi pelaku penting dalam proses ini. Ketua 
FORMAS Kamipang, Surahmansyah bersama dengan tokoh masyarakat seperti Andi Liany, sekarang menjabat sebagai Ketua 
Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan “Kapakat Atei” dan Jecky, Ketua Simpul Wisata Desa Keruing merupakan tokoh 
utama yang berperan penting dalam upaya pendekatan dan sosialisasi.

Pak Surahmansyah menceritakan pengalamannya, “Pendekatan kami lakukan secara konsisten dan terus menerus. Bersama, 
kami membuka wawasan masyarakat. Bukan kerja ringan tapi kami tahu ini perlu dilakukan. ”Para pihak membantu terlaksananya 
kegiatan-kegiatan survei, pelatihan khusus yang diperlukan sampai dengan ikut merancang kesepakatan yang jadi panduan kegiatan 
semua masyarakat dari tiga desa ini untuk kawasan Punggu Alas.



Perjalanan Berliku Panjang yang Berujung pada Keindahan

Pekerjaan Rumah yang Masih Berlanjut 

Masyarakat juga melakukan penelitian terhadap flora dan fauna di Punggu Alas. 
Keseluruhan riset itu dilakukan untuk memungkinkan mereka menentukan tempat
dan waktu wisata yang tepat, serta pengembangan paket wisata yang sesuai.

Kaum muda dan tokoh desa terlibat aktif dalam kegiatan ini. “Saat mengikuti 
pelatihan, saya merasa sangat tergugah dan terinspirasi. Ternyata kawasan saya 
memiliki potensi luar biasa dan saya bertekad untuk mengembangkan ekowisata di 
tempat saya,” ujar Raya, tokoh pemuda yang mengikuti pelatihan riset menceritakan 
inspirasinya saat mengikuti pelatihan. Saat ini, Raya menjadi salah satu pemandu 
wisata di kawasannya dan memiliki website yang membantu mempromosikan 
kawasan Punggu Alas menjadi area untuk pengamatan orangutan liar.

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk merealisasikan ekowisata 
dikembangkan. Bersama tim taman nasional, pemerintah desa, simpul wisata, 
Punggu Alas disahkan menjadi Pusat Informasi, Riset dan Wisata Alam. Guest house 
dan 32 tracking pengamatan orang-utan liar dibangun. Para peneliti menetap di pusat 
informasi ini untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengamatan mereka. Bahkan, 
para pemandu wisata dan wisatawan-pun bisa menginap di pusat informasi ini 
sebelum mereka melakukan tracking. 

Karena Punggu Alas adalah kawasan gambut dan tidak luput dari kerentanan bahaya 
kebakaran di musim kemarau sehingga perlu diupayakan perlindungan agar terhindar 
dari kebakaran hutan dan lahan. Pengamanan kawasan gambut dengan pelibatan 
aktif masyarakat, termasuk kegiatan restorasi berupa penanaman kembali area yang 
dulunya menjadi area penebangan liar. 

Pembangunan sekat kanal juga dilakukan bertujuan untuk mempertahankan tinggi 
muka air tanah dan mengurangi risiko kebakaran. Kanal ini juga akan memulihkan 
vegetasi yang terbakar dan berkontribusi menambah luasan hutan. Penanaman 
pohon dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menyediakan pakan dan 
sarang bagi orangutan. Masyarakat secara rutin bergotong-royong membersihkan 
akses sungai.

Sementara menahan kebakaran hutan, masyarakat melakukan patroli untuk mitigasi 
dan adaptasi terhadap kemungkinan timbulnya titip api atau kebakaran di kawasan 
mereka. Sampai saat ini, masyarakat masih terus melakukan kegiatan patroli pada 
saat musim kemarau. 

Proses yang tidak kalah penting adalah riset orangutan karena keseluruhan kegiatan 
yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan spesies ini. Masyarakat memonitor 
kestabilan populasinya. Identifikasi dan dokumentasi dilakukan oleh sejumlah 
warga dengan bantuan pengarahan kolaboratif dari semua pihak yang mendukung 
pengembangan Simpul Wisata Punggu Alas. Pendokumentasian orangutan untuk 
diketahui status identifikasinya dan pemberian nama agar bisa dikenali. 

Keterlibatan masyarakat setempat sangat penting karena secara menyeluruh 
semua hal dilakukan untuk menciptakan satu alternatif ekonomi yang berkelanjutan. 
Masyarakat perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang orangutan, baik dari sisi 
habitat maupun isu lain yang berkaitan. Mereka harus memahami mengapa penting 
menjaga kawasan mereka. Berbekal kesadaran dan pengetahuan, masyarakat 
menjadi pelaku utama penjaga kawasan agar lestari.

Pendekatan yang panjang dilakukan secara kolaboratif membuahkan perubahan 
pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat. Sekarang masyarakat dan pihak lain 
aktif pada kegiatan konservasi, Mereka paham dengan menjaga hutan, habitat 
dan orangutannya, ada harapan baru yang menopang penghidupan. Mereka turut 
berpartisipasi penuh dalam menguatkan ekowisata di desanya untuk penguatan 
alternatif mata pencaharian. Bahkan, mereka mengalokasikan kawasan desa untuk 
kawasan ekowisata, termasuk dijadikan sebagai hutan desa. 

Desa Jahanjang, Desa Karuing, dan Desa Baun Bango menjadi Simpul Wisata 
Punggu Alas. Mayoritas wisatawan yang mengunjungi Simpul Wisata ini merupakan 
wisatawan mancanegara. Sejak tahun 2015, wisatawan yang mengunjungi kawasan 
ini tercatat berasal dari 20 negara. Sebelum pandemi melanda, dengan perkiraan 2-3 
kunjungan per-bulan, kelompok ekowisata bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp 
1.000.000,-/kepala/hari. Harga paket wisata tentunya bergantung juga pada paket
yang diambil oleh wisatawan. 

Pembentukan desa ekowisata di Kecamatan Kamipang bukan dilakukan seperti 
menjentikkan jari. Ibarat jalan di pegunungan yang berkelok-kelok, bukan jalan
yang lurus, begitulah proses ini dijalankan.

Pendampingan dan sosialisasi dilakukan secara kolaboratif melalui beberapa kegiatan 
peningkatan penyadartahuan. Masyarakat disampaikan secara intens mengenai 
pentingnya menjaga habitat sekitarnya dan melindungi orangutan. Pendampingan 
bagi mereka untuk lebih memahami dan sadar apa manfaat bila mereka menjaga 
kawasan mereka. Pada saat ini, program peningkatan kapasitas untuk jasa 
lingkungan, dalam hal ini ekowisata, diberikan kepada masyarakat. 

Sementara untuk pengenalan akan habitat orangutan, masyarakat dilatih untuk 
melakukan riset satwa liar. Mereka mengamati perilaku dan pergerakan orangutan 
untuk memetakan jalur orangutan. Pakan yang ada diamati pola berbuahnya 
untuk menentukan waktu yang tepat orangutan berada. Vegetasi yang dibutuhkan 
orangutan diidentifikasi untuk mencatat tempat persinggahan orangutan.

Gayung bersambut, dukungan positif muncul dari pemerintah desa, kecamatan, 
kabupaten hingga provinsi. Pemerintah aktif memberikan pendampingan hingga 
menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2019, 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Simpul 
Wisata bekerja sama dalam pembuatan sekat kanal dan pembangunan sarana 
prasarana berupa dua buah guest house tambahan. Mereka juga melakukan kerja 
sama dengan beberapa operator wisata seperti WoW Borneo, Blue Betang, dan 
operator pribadi lainnya guna mempublikasikan dan mempromosikan Simpul
Wisata mereka.

Hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Titik api menurun di kawasan di mana 
masyarakat bahu-membahu melindungi hutan dan tidak melepaskan hutannya. 
Bahkan berdasarkan data hotspot 2015-2020 (sumber: KLHK/LAPAN), tidak ada 
kebakaran hutan di kawasan Punggu Alas sejak tahun 2015. 

Hal ini tentu tidak luput karena berhasilnya kegiatan restorasi pembuatan sekat kanal, 
penghutanan kembali dan aktifnya masyarakat yang melalui kelompok Masyarakat 
Peduli Api melakukan patroli di kawasan tersebut. Masyarakat dari tiga desa tersebut 
bahu membahu menjaga dan menyelamatkan kawasan Punggu Alas dan bekerja 
dengan aktif membantu kantor Taman Nasional Sebangau.

Kisah perjalanan Simpul Wisata Punggu Alas ini merupakan cerminan bahwa 
masyarakat selalu berakar dan tergantung hidupnya dari sumber daya alam yang 
lestari. Dengan makin meningkatnya kesadaran menjaga hutan dan rasa memiliki 
hutan yang sangat tinggi melalui kegiatan ekowisata, masyarakat menjadi pelaku 
utama pelaksanaan program konservasi habitat orangutan dan pengelolaan
sumber daya alam. 

Mimpi masih terus berlanjut. Tahun 2020, Desa Karuing mendapatkan perijinan 
perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa berdasarkan SK Kementerian Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup No. 10379/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019. 

Dengan adanya hutan desa ini, proses penguatan masyarakat semakin gigih 
dilakukan. Pembuatan paket wisata dikembangkan dan masyarakat menjadi
lebih aktif menyiapkan variasi paket wisata untuk menggaet wisatawan lokal
dan wisatawan mancanegara.

Perjalanan masih panjang, mimpi masih dirajut. Namun, kolaborasi semua pihak dan 
kesadaran masyarakat menjaga kawasannya akan mewujudkan mimpi tersebut. 
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“Kami menawarkan kegiatan pengamatan 
orangutan yang berbasis riset pada 

wisatawan karena mereka sangat tertarik 
dengan riset orangutan,” Raya menjelaskan 

paket wisata yang ditawarkan. 


