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Menuju Pengelolaan DAS Yang Adil Dan Lestari  
(Melalui Sungai Kayan Dan Sekitar Danau Sentarum) 

 

I. Pendahuluan 
 
 

Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat 3 daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi urat 
nadi kehidupan dan pembangunan propinsi Kalimantan Barat dan masing – masing DAS 
bermuara di laut. Ketiga DAS yang dimaksud terdiri dari: 
 
1. DAS Kapuas, yang memebentang dari Kapuas Hulu district sampai ke Kota Pontianak 

yang melintasi 5 kabupaten lainnya (Sintang District, Melawi District, Sekadau District, 
Sanggau District, Landak District and Pontianak District).  

2. DAS Sambas merupakan wilayah yang membentang di Kabupaten Sambas 
3. DAS Pawan yang berada di Kabupaten Ketapang. Ketiga  

 
Luas wilayah hulu (upstream) sungai di kalimantan barat mencapai 3,549,117.26 ha 
(24.15%) dari total luas pemanfaatan kawasan hutan di propinsi kalimantan Barat. DAS 
Kapuas memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan DAS lainnya di Kalimantan Barat. 
Selain melalui 7 district dan 1 Kota, DAS Kapuas merupakan muara dari 9 sub-DAS yang 
ada 8 wilayah tersebut dimana 9 sub – DAS yang dimaksud sebagai berikut: 
 
1. Sub DAS Kapuas Hulu (Kapuas Hulu district); 
2. Sentarum (Kapuas Hulu district); 
3. Silat/Manday (Kapuas Hulu district);  
4. Sub DAS Melawi (Melawi & Sintang District);  
5. Sub DAS Ketungau (Sintang District);  
6. Sub DAS Sekayam (Sanggau District);  
7. Sub Das Sekadau (Sekadau District);  
8. Sub Das Landak (Landak District) 
9. Sub DAS Mendawak (Pontianak, Sanggau, Ketapang District). 

 
Luas areal DAS Kapuas dan Sub DAS Kapuas mencapai 10,040,646 ha atau 69,32% dari 
total luas areal 3 DAS di Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menunjukkan peran penting 
dari keberadaan DAS kapuas sebagai penunjang kehidupan masyarakat yang ada di 
Kalimantan Barat dimana terdapat 1,715,310 jiwa yang bergantung hidupnya kepada 
keberlanjutan DAS Kapuas. Ketergantungan masyarakat disekitar DAS Kapuas meliputi: 
 
1. Sumber Air Bersih; 
2. Transportasi; 
3. Sumber income (livelihood) lainnya seperti usaha perikanan; 
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II. Gambaran Umum Sungai Kayan  
dan Sekitar Danau Sentarum 

 
 
Dipengaruhi oleh berbagai bencana diberbagai wilayah Indonesia khususnya di sekitar 
DAS, Pemerintah Indonesia yang terdiri dari 8 kementrian membangun kesepakatan 
untuk mengupayakan adanya pengelolaan air (DAS) yang efektif dalam penanggulangan 
bencana. Adapun bencana yang akan diantisipasi antara lain: 
 
1. Banjir; 
2. Tanah longsor; 
3. Intrusi air laut 
4. Kekeringan.  
 
Pengelolaan Air yang efektif dimaksud adalah adanya pengelolaan DAS yang berdasarkan 
ekosistem DAS dengan melihat nilai–nilai kearifan tradisional (traditional wisdom) yang 
ada di masyarakat dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan lingkungan yang 
bersahabat.  
 
Sistem Hidrologi Sungai Kapuas, dengan karakteristik wilayahnya mempunyai Bulan 
basah antara 9 – 12 bulan dan curah hujan yang cukup tinggi antara 3000 –  4500 
mm/tahun. Menjadikan DAS Kapuas ini sebagai kantung dan penentu dari keberadaan 
Provinsi Kalbar dan kawasan lainnya yang bermuara di DAS Kapuas. Dengan kondisi ini, 
maka di wilayah perhuluan DAS Kapuas dijadikan suatu kawasan ’Resapan Air’. Disini 
artinya kawasan tersebut mempunyai pengaruh penting terhadap keberdaan Provinsi 
Kalbar dan Pulau Borneo. 
 
A. Sungai Kayan 

 
Sungai Kayan termasuk ke dalam DAS Kapuas yang bermuara di Sub DAS Melawi. Sungai 
Kayan memiliki secara administrasi melewati 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kayan Hilir 
& Kayan hulu. Yang memiliki 4 
anak sungai cukup besar, seperti 
sungai Inggar, Payak, Kebahan, 
Mau. Dengan kondisi ini, Sungai 
Kayan sangat penting 
pengaruhnya bagi keberadaan di 
bebeberapa lokasi anak 
sungainya maupun 2 kecamatan 
secara adminitrasi tersebut.  

 
Untuk itu dalam melakukan 
suatu perubahan dalam pola pengelolaan DAS Kapuas, sungai Kayan menjadi pilihan 
dalam suatu implementasi lebih kecil dengan suatu implikasi yang dapat menjadi 
rekomendasi dalam pengelolaan DAS. Selain fungsi sungai Kayan sebagai sumber 
kehidupan dan penghidupan, juga terdapat beberapa ancaman yang ada di sekitar sungai 
kayan. Ancaman tersebut berupa pengembangan perkebunan kelapa sawit, 
pengembangan pertambangan di wilayah hulunya, pengembangan HTI, aktivitas PETI 
yang berada di sepanjang sungai Kayan serta limbah rumah tangga yang cenderung besar 
dari wilayah ibukota kecamatan dan desa. 

Gambar 1. Penggunaan 

Lahan Di Sungai Kayan 
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a. Hidrologis sungai kayan 

 
Sungai Kayan memiliki peran yang cukup penting terhadap penyuplai DAS Kapuas 
melalui Sub Das Melawi, hal ini dikarenakan sumber air dari Sungai kayan berasal 
dari wilayah-wilayah perhuluan yang berbatasan secara administrasi. Perbatasan 
tersebut baik Kabupaten maupun Provinsi. Alur sungai kayan terpencah menjalur 5 
jalur yang melalui 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu. 
Untuk anak sungai yang berada di Kayan Hulu ialah Sungai Payak dam Sungai 
Tebidah. Sedangkan yang mengalir di Kecamatan Kayan Hilir ialah Sungai Ingar, 
Sungai Mau dan Sungai Kebahan.  
 
Sistem hidrologis sungai kayan ini selain sebagai penyuplai Sub DAS Melawi yang 
bermuara di DAS Kapuas, juga sebagai aktivitas budidaya pertanian maupun 
aktivitas transportasi penghubung masyarakat yang berada di sekitar Sungai Kayan. 
Model pemanfaatan yang ditemui di sekitar sungai kayan dapat di bagi menjadi 
musiman maupun sepanjang tahun. Untuk pemenfaatan secara musiman, biasanya 
dengan melakukan aktivitas pertanian, pertambangan rakyat, perikanan, 
transportasi. Sedangkan pemanfaatan sepanjang tahun lebih pada kebutuhan MCK 
(Mandi Cuci Kakus).  
 

b. Iklim dan Topografi Sungai kayan 
 
Menurut klasifikasi Schmidt dan Fergusson masuk dalam iklim A dengan nilai Q 0 – 
14,3 dan menurut Koppen masuk tipe Af. Curah hujan pertahun rerata 3.423 mm 
atau bekisar 2.935 – 4.071 mm, curah hujan tertinggi pada bulan Oktober – Mei 
dengan rerata 23 hari hujan per bulan. Suhu di sekitar sungai Kayan bekisar 220C – 
310C dengan kelembaban rerata 73%, jadi tiap kenaikan 100 m penurunan suhu 0,6 
0C; untuk sekitar kawasan TN dengan ketinggian 100 mdpl – 2.278 mdpl, suhunya 
bekisar 11,80C – 30,40C, angin bertiup dengan kecepatan rendah 0 – 10 knot. Di 
bulan Oktober – Mei kandungan uap air dan hujan (musim Barat) banyak dari arah 
Utara dan Barat dengan curah hujan mencapai 100 mm dalam waktu singkat, di 
bulan Juni – September angina dari arah Sealatan dan Tenggara bersifat kering 
(musim Timur) namun masih ada hari hujan. 
 
Topografi sungai Kayan yang masuk ke dalam bagian bentangan dari Pegunungan 
schawaner ini, menurut peta landsat TMFCC 1:100.000, peta topo 1:250.000, land 
system 1:250.000, di bagi menjadi 3 sistem fisiografi : 
 
a. Sistem Dataran; berupa dataran berbukit kecil yang terbentukoleh aktivitas 

sungai yang membawa bahan-bahan dari perbukitan dan pegunungan; ada 4 
satuan lahan dengan luas ± 2.901 Ha (1,6%) dari luas kawasan TN; dengan 
kemiringan lereng 18% - 25%.   

b. Sistem Perbukitan; dengan bentuk lahan perbukitan memanjang, tidak teratur, 
kuesta dan lereng struktural memanjang; proses kuesta berasal dari proses 
Orogenetik & tenaga eksogen erosi yang membentuk perbukitan kecil dan 
memanjang; struktural akan membentuk lahan lereng memanjang; system 
fisiografi ada 14 satuan lahan seluas 42.921 Ha (23,7%); dengan kemiringan 
lereng rerata 18%.  

c. Sistem Pegunungan; dengan fisiografi ada 13 satuan lahan seluas 135.268 Ha 
(74,7%), dengan bentuk kelompok punggung pegunungan yang tidak teratur dan 
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punggung pegunungan berbukit kecil; dengan kemiringan lereng bekisar 50% - 
80%. 

 
Pegunungan Schawaner umumnya berlereng terjal di puncak-puncak sebelah Utara, 
sedangkan di sebelah Selatan relative landai, dengan variasi ketinggian 100 mdpl – 
2.278 mdpl di Selatan; seperti Bukit Melabanbun (1.850 mdpl), Bukit Asing (1.750 
mdpl), Bukit Panjing (1.620 mdpl), Bukit Baka (1.620 mdpl), Bukit Lusung (1.600 
mdpl), Bukit Panjake (1.450 mdpl) 
 

c. Mata Pencaharian 
 
Mata pencaharian utama penduduk Yang berada di sekitar Sungai Kayan yang juga 
merupakan bagian dari wilayah buffer dan bentangan Pegunungan Schawaner 
adalah berladang dan menoreh karet. Sedangkan sumber pendapatan tambahan 
lain berasal dari ternak, ikan, berburu, buah buahan, kerajinan dan kebun sayur, 
pemanfaatan kayu di hutan, non kayu, pertambangan emas, jasa transportasi dan 
perdagangan.. Ternak yang dipelihara adalah babi, ayam, bebek. 
 
Sayur yang di tanam di pekarangan beraneka ragam seperti terung ungu (Solanum 
Melongena), kangkung biji (Ipomea sp), kacang panjang (Vigna Sinensis), mentimun 
(Cucurma Sativus), bayam (Amaranthus Cruentus), peria (Momordica Charantia), 
labu (Cucurbita Moschata), cabe (Capsicu Frutescens), ubi kayu (Manihot Utilisima) 
dan ubi jalar (Ipomea Batatas) serta sayuran lainnya.Berburu binatang liar di hutan, 
binatang yang biasa didapat adalah kijang (Muntiacus Muntjak), rusa (Ceryus 
Micolor), kancil (Tragulus Javanicus), musang (Paradoorus Hermaphroditus), tupai 
(Callosciurus Notatus).  
 
Buah-buahan seperti durian (Durio Zibethinus), pisang (Musa Paradisiaca), kelapa 
(Cocos Nucifera), rambutan (Nephelium Lappaceum), duku (Lansium Domestica), 
tengkawang (Shorea Sp) dan buah-buahan lainnya. Kerajinan anyaman umumnya 
terbuat dari daun kajang. Anyaman yang dihasilkan berupa tikar, capan, lunjong, 
timpak, belansai, koban, mengok dan gontong. 
 
Pola tani berladang dilakukan secara turun-temurun yang berorientasi pada 
tanaman yang di konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan 
aktivitas sebagai sumber penghidupan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat 
di sekitar sungai Kayan : 
 

a. Pola pengelolaan satwa; di kawasan TN berupa menangkap satwa buruan 
(berburu, memasang perangkap), menangkap ikan (memancing, memukat, 
menjala, menuba), beternak (babi, ayam, sapi) mengumpulkan hasil hutan 
(madu, sarang wallet, dll) 

b. Pola Pengelolaan tanaman (flora); pola pemanfataan masyarakat terhadap 
tanaman di kawasan berupa bercocok tanam (berladang, kebun, tengkawang), 
mengumpulkan hasil hutan ikutan (damar, gaharu, rotan, tengkawang, dll), 
pemanfataan hasil hutan kayu (nebang, gesek, sirap, kayu bakra, buat rumah) 

c. Bentuk dan pola pemanfaatan wilayah; cenderung pada bentuk kepemilikan 
pribadi (ladang, kebun, tembawang), dan pada bentuk kepemilikan bersama 
/komunal (areal berburu dan mencari ikan, kawasan untuk ritual dan budaya). 
Pemanfataan wilayah dan bentuk pemanfataannya digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan pangan dan papan, untuk kepentingan ekonomi, budaya, konservasi 
dan ekologi/lindung/tutupan, dan sebagai tempat pemukiman.   
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Gambar 2. Penggunaan Lahan Danau 

Sentarum 

 
B. Sekitar Danau Sentarum 

 
Taman Nasional Danau Sentarum merupakan kawasan lahan basah/Ramsar (wetland) 
yang terunik di dunia karena tersusun atas serangkaian danau air tawar. Secara 
geografis Taman Nasional Danau Sentarum, berada di hulu Sungai Kapuas yang 
terletak di antara 00 45’ – 10 02’ LU dan 1110 57’ – 1120 20 BT. 
 
Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
dan Perkebunan No. 34/Kpts-II/1999 tanggal 4 
Pebruari 1999, dengan menggantikan status dari 
Suaka Margasatwa Danau Sentarum menjadi 
Taman Nasional Danau Sentarum, yang luas 
semula 80.000 Ha menjadi 132.000 Ha. 
 
Secara administrasi kawasan Taman Nasional 
Danau sentarum termasuk ke dalam wilayah 
Daerah Tingkat II Kabupaten Kapuas Hulu, yang 
mencakup 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu : Selimbau, 
Suhaid, Jongkong, Bunut,  Empanang, Batang Lupar dan Badau. Selain itu juga, dari 
Kecamatan tersebut terdapat wilayah Bufferzone Danau sentarum yang mencakup 
kecamatan Semitau, Empanang, Puring Kencana. 
 
a. Hidrologis Danau Sentarum 

 
Kawasan Danau Sentarum dikelilingi oleh bukit-bukit dan dataran tinggi yang 
memungkinkan kawasan ini menjadi daerah tangkapan air (water catchment area). 
Selain terdiri atas danau-danau dan rawa yang cukup luas, lahan yang ada di sekitar 
kawasan (umumnya lahan gambut) juga mempunyai potensi untuk menyimpan air, 
dimana tanah gambut mampu menahan air cukup tinggi yaitu sampai 12 kali berat 
keringnya. Keadaan ini menjadikan kawasan Taman Nasional Danau sentarum 
mempunyai fungsi hidrologi yang sangat penting bagi pemeliharaan Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Kapuas.  
 
Pada musim hujan, kawasan danau berfungsi sebagai daerah penampung air dari 
lembah-lembah Sungai Kapuas dan sekitarnya. Sekitar 25% luapan air dari sungai 
tersebut tertampung oleh danau-danau di dalam kawasan Taman Nasional Danau 
Sentarum. Keadaan ini sangat membantu mengurangi debit air Sungai Kapuas. 
Kedalaman danau pada musim hujan dapat mencapai 6 – 12 meter. Sebaliknya pada 
musim kemarau Sungai Kapuas akan mendapat tambahan air (Disharge) sekitar 
50% dari air yang ada di dalam Danau Sentarum. 
 
Adanya lahan gambut tersebut, menyebabkan kondisi air cenderung berwarna 
hitam atau gelap, sehingga menyebabkan tingkat kesuburan atau kandungan nutrisi 
di perairan tersebut rendah sekali, karena penetrasi cahaya matahari yang masuk 
ke dalam air sangat rendah dan tingkat keasaman air cukup tinggi (pH 4 – 5,5). 
Selain itu, hidrologi Taman Nasional Danau Sentarum sangat berperan dalam 
penyediaan air baku, pengendalian salinitas di muara Sungai Kapuas, mengisi air 
pada bagian hilir dan tidak kalah pentingnya adalah peranannya dalam menjaga 
alur pelayaran. 
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b. Iklim dan Topografi Sekitar Danau Sentarum 
 
Keadaan iklim Taman Nasional Danau Sentarum termasuk iklim tropika basah, yang 
menurut Schmidt dan Ferguson termasuk dalam Tipe A dengan nilai Q berkisar 
antara 50 – 84,3%. Kisaran curah hujan aktual per tahun adalah 2307 – 4616 mm, 
suhu pada siang hari berkisar antara 290 C – 360 C dan pada malam hari suhu 
berkisar antara 120 C – 290 C. Bulan kering terjadi antara bulan Juli – September, 
dengan curah hujan masih di antara 100 mm setiap bulannya. 
 
Keadaan topografi sekitar Danau sentarum sebagian besar datar dengan kelerengan 
di bawah 5%, dikelilingi perbukitan yang dapat mencapai 400 meter dpl. Vegetasi 
yang tumbuh diperbukitan memiliki tipe habitat yang jauh berbeda dengan vegetasi 
hutan dataran rendah di sekitarnya yang selalu tergenang. Namun secara umum, 
kawasan ini merupakan cekungan dan daerah tangkapan hujan satuan wilayah 
Sungai Kapuas. 

 
c. Mata Pencaharian 

 
Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum mempunyai nilai sosial ekonomi dan 
budaya yang berkaitan dengan kehidupan dan kegiatan masyarakat yang tinggal di 
dalam dan sekitar kawasan. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan 
pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum sebaiknya mempertimbangkan 
keberadaan nilai-nilai tersebut. 
 
Masyarakat yang menghuni Taman Nasional Danau Sentarum, pada umumnya mata 
pencaharian mereka sangat tergantung pada kelestarian sumber daya alam Taman 
Nasional Danau Sentarum. Sekitar 80% penduduk kawasan Taman Nasional Danau 
Sentarum adalah suku Melayu yang mata pencaharian utamanya sebagai nelayan. 
Mereka hidup secara berkelompok membentuk kampung-kampung di dalam 
kawasan Taman Nasional Danau sentarum.  
 
Sebagian penduduk sudah menetap dalam rumah-rumah tinggal permanen atau 
semi permanen, tetapi sebagian masih tinggal dalam rumah-rumah terapung 
(lanting) di pinggir sungai dan danau. Selain penduduk yang telah menetap, cukup 
banyak keluarga nelayan yang datang secara musiman ke dalam kawasan Taman 
Nasional Danau sentarum. Mereka biasanya datang pada saat musim panen ikan, 
yaitu pada musim kemarau ketika air danau surut (sekitar bulan Juni – Agustus). 
Selain menangkap ikan, masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam kawasan 
Taman Nasional Danau Sentarum juga memelihara ikan di dalam keramba-keramba 
terapung di sekitar perkampungan mereka. Jenis-jenis ikan yang di pelihara dalam 
keramba tersebut umumnya adalah toman (Channa micropeltes), jelawat 
(Leptobarbus hoevenii), betutu atau kedebuk (Oxyeleotris marmorata) dan paten 
(Pangasius nasutus). 
 
Pada bulan-bulan September – Pebruari setiap tahunnya, sebagian masyarakat 
Taman Nasional Danau Sentarum disibukan dengan berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan pemanenan madu lebah liar. Pada bulan-bulan tersebut lebah liar 
(Apis dorsata) datang ke kawasan Taman Nasional Danau Sentarum bersamaan 
dengan berbunganya tanaman hutan di kawasan ini. 
 
Secara tradisional masyaakat masih melakukan pola bercocok tanam secara 
berpindah-pindah (gilir balik) di daerah perbukitan di sekitar hutan. mereka juga 
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membudidayakan tanaman jagung, ubi kayu dan sayur-sayuran. Tanaman buah-
buahan biasanya di tanam di sekitar perkampungan mereka, dan menanam karet 
untuk di sadap selama berbulan-bulan kosong sehabis masa panen.   
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III. Pengenalan Pengelolaan Sungai  
Yang Adil dan Lestari 

 
 

Di Kalimantan Barat sendiri, terdapat 3 daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi urat 
nadi kehidupan dan pembangunan propinsi Kalimantan Barat dan masing – masing DAS 
bermuara di laut. Ketiga ketiga DAS yang dimaksud terdiri dari: 

 
1. DAS Kapuas, yang memebentang dari Kapuas Hulu district sampai ke Kota Pontianak 

yang melintasi 5 kabupaten lainnya (Sintang District, Melawi District, Sekadau District, 
Sanggau District, Landak District and Pontianak District).  

2. DAS Sambas merupakan wilayah yang membentang di Kabupaten Sambas 
3. DAS Pawan yang berada di Kabupaten Ketapang.  
 
Ketiga Luas wilayah hulu (upstream) sungai di kalimantan barat mencapai 3,549,117.26 
ha (24.15%) dari total luas pemanfaatan kawasan hutan di propinsi kalimantan Barat.  

 
DAS Kapuas memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan DAS lainnya di Kalimantan 
Barat. Selain melalui 7 district dan 1 Kota, DAS Kapuas merupakan muara dari 9 sub-DAS 
yang ada 8 wilayah Kabupaten / Kota. Banyak masyarakat di Kalimantan sangat 
tergantung pada keberadaan DAS, terutama Sungai Kapuas. Ketergantungan masyarakat 
tersebut menjadikan Sungai sebagai sumber air bersih, sarana penunjang transportasi, 
Sumber pendapatan penghidupan. Namun kondisi sekarang ini, yang semakin maraknya 
aktivitas eksploitasi di sekitar DAS Kapuas akan mengakibatkan kekrisisan dan kerusakan 
akan konsisi DAS sendiri. Aktivitas eksploitasi yang banyak ditemui di sekitar DAS Kapuas 
ini, seperti Penambangan Emas Tanpa Izin yang menggunakan Mercury, logging, alih 
fungsi lahan untuk perkebunan skala besar kelapa sawit, serta aktivitas industri lainnya.  

 
Dengan semakin krisisnya kondisi DAS di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui 8 
kementeriannya membangun kesepakatan untuk mengupayakan pengelolaan DAS yang 
efektif dalam penanggulangan bencana. Dari penanggulangan bencana yang menjadi 
keseriusan pemerintah, ada beberapa bencana yang harus di antisipasi oleh pemerintah, 
diantaranya : 

 
1. Bencana banjir 
2. Tanah Longsor 
3. Kekeringan  

 
Berangkat dari kondisi dan kesepakatan 8 (Delapan) Kementerian tersebut, NGO’s yang 
bekerja di sekitar DAS Kapuas melakukan inisiatif bersama dalam memulai 
mengembangankan konsep adil dan lestari dalam pengelolaan DAS kepada masyarakat 
serta pihak lainnya. Hal inilah yang melatarbelakangi kerjasama yang dipelopori oleh 
WALHI – WWF – Sawit Watch dalam kolaborasi pengelolaan DAS Kapuas dengan 
rangkaian aktivitas diantaranya : 

 
1. Meningkatkan nilai tambah sumber penghidupan masyarakat melalui adaptasi yang 

dilakukan oleh masyarakat sendiri dalam pengelolaan DAS; 
2. Melakukan pendokumentasian sebagai sarana pembelajaran yang bisa 

diimplementasikan kepada komunitas lainnya; 
3. Manajemen kebeijalan dalam pengelolaan DAS. 
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Gambar 3.  

Identifikasi Lembaga di DAS Kapuas 

 
Sistem pengelolaan DAS tidak terlepas dari upaya peningkatan sumber penghidupan 
masyarakat melalui suatu cara yang bisa dilakukan dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini 
akan mendorong suatu hubungan bersama antar pihak dalam melakukan Pengelolaan 
DAS yang adil dan lestari. Dimana, Pengelolaan sumber daya Air yang efektif dimaksud 
adalah adanya pengelolaan DAS yang berdasarkan ekosistem DAS dengan melihat nilai – 
nilai kearifan tradisional (tradisional wisdom) yang ada di masyarakat dalam upaya 
penyelamatan dan pengelolaan lingkungan yang bersahabat dalam mendukung nilai 
tambah di dalam masyarakat melalui penguatan ekonomi alternatif yang berbasiskan 
kerakyatan.  
 
A. Inception workshop 

 
Untuk berpartisiapasi dan terlibat aktif dalam pengembangan konsep pengelolaan DAS 
Kapuas. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kerjasama dan kolaboarasi yang sudah 
dilakukan di DAS Labian – Leboyan yang menerapkan QMS sebagai tools kerjasama 
dan kolaborasi. Kerjasama dan Kolaborasi yang telah dilakukan tersebut merupakan 
modal yang cukup significant dalam mengembangkan kerjasama baik scope area 
maupun keterlibatan masyarakat. Sebagi proses perwujudan keberlanjutan kerjasama 
dan kolabarasi, Sawit Watch, Walhi dan WWF merencanakan satu rangkaian aktifitas 
Seminar Permulaan dalam pelaksanaan Pengelolaan DAS Kapuas di wilayah Sungai 
Labian – Leboyan dan Sungai Kayan. 
 
Inceptioan Workshop ataupun Workshop 
Pengenalan terdahulu kepada berbagai pihak 
akan inisitaif Pengelolaan DAS Kapuas yang Adil 
dan Lestari ini mempunyai 3 tujuan besar, 
diantaranya : 
 
1. Mengidentifikasi agenda-agenda utama dan 

pihak-pihak kunci yang perlu terlibat dalam 
pengelolaan DAS Kapuas (instansi 
pemerintah, LSM, masyarakat); 

2. Menyusun perencanaan bersama site model pengelolaan DAS Kapuas,   khususnya  
Sungai Labian – Leboyan dan Sungai Kayan. 

3. Menyusun 3 strategi utama DAS Kapuas : 
 Mendorong peningkatan ekonomi di masyarakat berbasis ekonomi alternatif 

kerakyatan sekitar DAS; 
 Model pengelolaan DAS berbasis eksosistem; 
 Mendorong kebijakan pengelolaan DAS multipihak berdasarkan prinsip: “One 

River, One Plan, One Management”.  
 

Kegiatan Inception Workshop yang dilakukan selama 2 hari ini (15 – 16 Juli 2009) 
diselenggarakan di Kota Pontianak, sebagai ibukota Kalimantan Barat dan juga berada 
di wilayah Hilir dari DAS Kapuas. Hadir dalam acara tersebut daria berbagai unsur 
Pemerintah – akademisi – NGO’s – serta perwakilan dari masyarakat (Sungai Kayan 
dan Sungai Labian – Leboyan). Dari Inception Workshop pengelolaan DAS ini, didapat 
hasil yang sangat penting untuk dikawal bersama, diantaranya : 
 
1. Adanya informasi dan tukar pengalaman dari aktivitas yang telah dilakukan dalam 

pengelolaan DAS Kapuas dan sekitarnya yang dilakukan oleh para pihak 
(pemerintah, LSM, masyarakat); 
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(informasi pengalaman yang pernah dilakukan oleh peserta yang terdiri dari 
akademisi, LSM, masyarakat diperoleh pada hari pertama yang merupakan 
sesi sharing informasi. Muncul beberapa point sharing berupa model 
pengelolaan di tempat lain, advokasi tataruang, pengembangan ekonomi 
alternatif yang dilakukan oleh masyarakat berupa tambak ikan, madu, 
pertanian organik. Selain itu juga mucul suatu ancaman yang sama yaitu 
pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar dan juga pertambangan 
emas rakyat).  

 
2. Munculnya point-point penting dalam melakukan aktivitas peningkatan sumber 

pendapatan ekonomi berbasiskan ekonomi alternatif kerakyatan di sekitar sungai 
sebagai wilayah kelola rakyat; 
(aktivitas perekonomian yang muncul dari presentasi narasumber workshop 
dari inisiatif masyarakat berupa pengembangan ekonomi alternatif yang 
dikembangkan oleh NGO bersama masyarakat di 2 wilayah contoh sub das 
(Labian – Leboyan dan kayan) seperti pengembangan madu hutan, karet, 
jenis tanaman keras kampung, pertaian organik, pupuk organik, perikanan 
keramba, sayur-sayuran). Selain itu juga ada suatu pengenbnagna yang 
dilakukan oleh masyarakat dengan kelompok – kelompok komunitas seperti 
di danau sentarum ada Asosiasi Periau, di wilayah hulu dan tengah sungai 
leboyan – labian ada KSM Belekam dan di sungai kayan ada LTTB).  
 

3. Adanya suatu model pengelolaan ekosistem sungai yang lebih baik berbasiskan 
nilai-nilai lokal masyarakat dengan memperhatikan kaidah hubungan hulu-hilir 
secara adil dan bertanggung jawab; 
(pola hubungan hulu – hilir yang muncul dan terdapat dari inisiatif lokal 
masyarakat dengan suatu kelompok kerja bersama di dalam masyarakat 
dengan tidak melepaskan suatu kearifan lokal dan kelembagaan lokal yang 
ada, seperti yang terjadi di 2 model pengembangan DAS melalui sub das 
kayan di sintang dengan inisiatif lokal membentuk LBBT dalam melakukan 
aktivitas pengembangan ekonomi alternatif dengan daya dukung kelestarian 
lingkungan di sekitar Sungai. Dan di sekitar sungai leboyan – labian (danau 
sentarum, kapuas hulu) yang juga mendukung pengembangan ekonomi 
alternatif serta dengan daya dukung kelestarian lingkungan hidup seperti 
pada kelompok Periau dan kelompok Belekam). 
 

4. Munculnya agenda bersama yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti 
pengelolaan DAS Kapuas; 
(Agenda bersama ini muncul dengan Inisiasi melalui nama “Forum DAS 
Kapuas” dalam pembagian wilayah kerja dari setiap peserta yang hadir 
dalam pembagian inisiatif pendukung diantaranya penguatan ekonomi, 
advokasi lingkungan, studi dan dokumentasi, advokasi kebijakan tata ruang 
yang di kawal oleh WALHI Kalimantan Barat dan WWF Indonesia officer 
Putussibau). 
 

5. Persamaan perspektif dalam mendorong kebijakan pengelolaan DAS Kapuas 
berbasiskan partisipatif rakyat. 
(Persamaan perspektif yang muncul dalam kebijakan pengelolaan DAS 
Kapuas berbasiskan inisiatif lokal dalam berupa advokasi kebijakan tata 
ruang serta perdes-perdes yang terdapat di setiap wilayah kerja peserta 
workshop yang berada di sekitar DAS Kapuas). 
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B. Konsolidasi Hasil Inception Workshop 
 
Sungai kayan maerupakan sungai yang masuk ke dalam DAS Kapuas yang bermuara di 
Sub DAS Melawi. Sungai Kayan memiliki secara administrasi melewati 2 kecamatan, 
yaitu Kecamatan Kayan Hilir & Kayan hulu. Yang memiliki 4 anak sungai cukup besar, 
seperti sungai Inggar, Payak, Kebahan, Mau. Dengan kondisi ini, Sungai Kayan sangat 
penting pengaruhnya bagi keberadaan di bebeberapa lokasi anak sungainya maupun 2 
kecamatan secara adminitrasi tersebut.  

 
Untuk itu dalam melakukan suatu perubahan dalam pola pengelolaan DAS Kapuas, 
sungai Kayan menjadi pilihan dalam suatu implementasi lebih kecil dengan suatu 
implikasi yang dapat menjadi rekomendasi dalam pengelolaan DAS. Selain fungsi 
sungai Kayan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, juga terdapat beberapa 
ancaman yang ada di sekitar sungai kayan. Ancaman tersebut berupa pengembangan 
perkebunan kelapa sawit, pengembangan pertambangan di wilayah hulunya, 
pengembangan HTI, aktivitas PETI yang berada di sepanjang sungai Kayan serta 
limbah rumah tangga yang cenderung besar dari wilayah ibukota kecamatan dan desa. 
 
Dengan kondisi inilah, dalam melakukan implementasi pengelolaan DAS Kapuas untuk 
lebih kepada Sungai Kayan dengan pusat pengembangan di wilayah Desa Engkarangan. 
Karena apa ? Karena di Desa Engkarangan inilah adanya suatu inisiatif dari lembaga 
dalam melakukan suatu kolaborasi bersama dalam pengelolaan Das, yang telah 
dilakukan pendampingan sebelumnya oleh PPSHK – Pancur Kasih. Sehingga akan 
memudahkan dalam melakukan aktivitasnya untuk mengukur suatu capaian dalam 
pengelolaan DAS. 
 
Konsolidasi ini membuahkan suatu pemahaman bersama di dalam masyarakat 
bersama pihak Gereja untuk melakukan upaya pengelolaan Sungai Kayan Yang adil dan 
lestari. Upaya ini langsung muncul suatu gagasana dalam mengadakan kegiatan 
semiloka yang akan memberikan pemahaman bersama secara luas di sekitar Sungai 
Kayan serta melihat upaya yang telah dilakukan maupun sharing bersama dalam 
menuju pengelolaan Sungai Kayan yang adil dan lestari tersebut.   
 

C. Semiloka Sungai Kayan 
 
Semiloka Sungai Kayan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan bersama 
masyarakat, yang  merupakan rekomendasi dari hasil Konsolidasi hasil Inception 
Workshop DAS Kapuas. Sehingga masyarakat bisa memahami pentingnya pengelolaan 
DAS yang adil dan lestari untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dari Sungai 
Kayan. Semiloka Sungai Kayan ini diselenggarakan di Nanga Mau (ibukota Kecamatan 
Kayan Hilir) pada tanggal 11 – 13 Oktober 2010 dengan Tema “Menuju Pengelolaan 
DAS Kayan Yang Adil dan Lestari”. Tujuan dari semiloka ini ialah membangun 
kesepahaman bersama dalam suatu konsep pengelolaan DAS di Sungai Kayan; 
megidentifikasi aktivitas yang terjadi di sepanjang Sunga Kayan; memunculkan suatu 
kesadaran bersama pentingnya pengelolaan DAS yang adil dan lestari. 
 
Hadir dalam Semiloka ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten sintang, pemerintah 
Kecamatan kayan hilir, tokoh masyarakat, perwakilan desa di sepenjang sungai Kayan, 
NGO’s serta pihak gereja Nanga Mau. Dari uraian dan penjelasan serta dilanjutkan 
dengan Diskusi Kelompk, maka diperoleh suatu rekomendasi yang akan dilakukan 
secara bersama yaitu :  
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1. Mendorong Lahirnya kebijakan (peraturan dari tingkat desa sampai Kabupaten) 
yang melindungi DAS Kayan (DAS Kapuas) untuk keselamatan SDA dan Masyarakat 
lokal. 

2. Penguatan kapasitas dan kelembagaan (Organisasi) masyarakat di sekitar DAS 
Kayan. 

3. Perlindungan Wilayah Penting penting untuk keselamatan rakyat dan DAS Kayan. 
4. Kerjasama para pihak mendukung inisiatif masyarakat kelola DAS 
 
Selain itu juga, untuk melakukan rekomendasi bersama dalam menjaga dan mengelola 
Sungai Kayan yang adil dan lestari ini, peseta Semiloka membuat suatu Komitmen 
bersama melalui “Piagam Sungai Kayan” . Isi dari Piagam Sungai Kayan tersebut ialah :  
 
a. Pemanfaatan dan pelestarian DAS Kayan untuk kehidupan masyarakat dan mahluk 

lainnya adalah bentuk keharusan bagi pembangunan di wilayah DAS Kayan untuk 
generasi saat ini dan generasi mendatang  

b. Pembangunan di wilayah DAS Kayan, tidak mengeluarkan kebijakan untuk kegiatan 
investasi  besar seperti: Perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan 
pertambangan, yang dapat mengancam kelangsungan dan kelestarian DAS Kayan,  

c. Upaya rehabilitas, melindungi dan membuat aturan-aturan lokal, Peraturan Desa 
dalam Pengelolaan DAS Kayan dan wilayah penting baik hutan, kebun maupun 
lahan pertanian masyarakat yang telah diupayakan secara turun temurun,  

d. Kami bersepakat untuk mendukung inisiatif masyarakat lokal dalam mengelola DAS 
secara lestari melalui peran, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak. 
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IV. Pengelolaan Sumber Daya Alam  
Di Sekitar Sungai 

 
 
Di Kalimantan Barat terdapat 2 wilayah konservasi yang merupakan bentangan dari 
pegunungan secara langsung dan tanpa terpisahkan yang terdapat di 2 wilayah 
administrasi yang berbeda, diantaranya pada jalur dan bentangan Taman Nasional Danau 
Sentarum – Taman Nasional Betung Kerihun serta Taman Nasional Bukit Raya – Bukit 
Baka. Untuk itu kita dapat melakukan suatu inisiatif dan dan identifikasi di dalam 
masyarakat ekosistem hutan dan berada di Pegunungan Kapuas Hulu serta Pegunungan 
Schwanerr.   
 
Secara umum vegetasi dan hidrologi di kawasan DAS Kapuas ialah Vegetasi alami tidak 
terlepas dari perpaduan topografi, ketinggian dari permukaan laut, geologi, tanah, iklim 
dan pasokan air (curah hujan). Kalimantan terletak di garis equator, dengan panas 
sepanjang tahun dan daerah terlembab yang dapat mendorong timbulnya penggolongan 
dan keragaman jenis yang tinggi. Pada umumnya di sekitarDAS Kapuas memiliki lebih 
dari 3.000 jenis pohon, termasuk 267 jenis Dipterocarpaceae yang merupakan kelompok 
pohon kayu perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Tingkat endemisme flora juga 
cukup tinggi sekitar 34% dari seluruh tumbuhan, tetapi hanya mempunyai 59 marga unik 
dari 1.500 marga. Selain itu, juga kaya akan pohon buah-buahan yang amat penting bagi 
kehidupan di hutan, diantaranya Mangga (Mangifera), Durian (Durio), Baccaurea, Sukun 
dan Nangka (Artocarpus), Rambutan (Nephelium). Ada juga jenis palem-paleman. Yang 
banyak di gunakan oleh masyarakat sebagai makanan, kerajinan tangan, bahan bangunan, 
obat-obatan, racun ikan, bahan pebungkus dan kebutuhan ritual.  
 
Sistem Hidrologi, dengan karakteristik wilayahnya mempunyai Bulan basah antara 9 – 12 
bulan dan curah hujan yang cukup tinggi antara 3000 –  4500 mm/tahun. Menjadikan DAS 
Kapuas ini sebagai kantung dan penentu dari keberadaan Provinsi Kalbar dan kawasan 
lainnya yang bermuara di DAS Kapuas. Dengan kondisi ini, maka di wilayah perhuluan 
DAS Kapuas dijadikan suatu kawasan ’Resapan Air’.  
 
Jenis produk yang menjadi andalan di 2 kawasan tersebut masih berupa pemanfaatan 
Hasil Hutan Non kayu seperti kerajinan, madu hutan, buah-buahan, rempah – rempah 
untuk pengobatan, kerajinan, pertanian, perkebunan karet. Dalam produk yang dihasilkan 
oleh masyarakat tersebut, digunakan langsung oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup 
sehari-hari terutama dari jenis pertanian, kerajinan, pengobatan, buah-buah.  
 
A. Sungai Kayan 

 
Berdasarkan data statistik Kabupaten Sintang (2004) Kecamatan Kayan Hilir luas 
komoditi pertanian mencapai 1954 Ha dengan produksi 4335 ton/tahun, Komoditi 
peternakan mencapai 57.008 ekor dengan jenis (ternak besar, ternak kecil dan 
unggas). 
 
 
 
 
 
 



Menuju Pengelolaan DAS Yang Adil & Lestari Page 14 

 

Gambar 4. Sistem Penggunaan Lahan Engkarangan (2004)  

a. Sistem pengelolaan Sumber daya Alam 
 

Sistem pengelolaan Sumber Daya Alam di sekitar 
Sungai kayan dapat digambarkan dengan yang terdapat 
di dalam sistem pengelolaan Dayak Barai. Dalam hal ini 
tergambar di dalam sistem pengelolaan Sumber daya 
alam yang terdapat di Desa Engkarangan, dimana telah 
dilakukan pemetaan partisipatif di tahun 2004. Sistem 
pengelolaan serta pembagian peruntukan kawasan di 

Engkarangan dapat di lihat dalam tabel di 
bawah ini. 

 
Tabel 1 . Tata Guna Lahan Engkarangan 2004 

 
Tata Guna Lahan Luas Prosentase 

Bawas  276,24  30,05  
Hutan Akasia  40,58  4,41  
Hutan Pinus  31,58  3,44  
Karet & Tengkawang  319,68  34,78  
Pemukiman  4,84  0,53  
Payak/ Rawa  155,71  16,94  
Rimba  90,62  9,86  
Total  919,25  100  
   
Dengan demikian, dapat dijelaskan peruntukan lahan dan fungsinya di bawah ini. 
 

1. Bawas  
Merupakan bekas ladang yang diberakan (dibiarkan) Dibiarkannya bekas ladang 
menjadi hutan lagi adalah cara masyarakat adat Kampung Engkarangan untuk 
meningkatkan kesuburan tanah kembali. Hilangnya humus dibawa saat panen. 
Humus akan kembali dari vegetasi yang tumbuh diatasnya baik jenis rumput 
maupun kayu. Semakin banyak serasah maka tingkat kesuburan lahan semakin 
tinggi.  

 
Masyarakat Engkarangan akan membuka bawas setelah berumur 4 – 5 tahun. 
Pengelolaan kawasan ini dikelola berdasarkan kepemilikan masing-masing. Jika 
anggota keluarga di kampung tersebut banyak memiliki bawas maka mereka bisa 
menggilir lahannya lebih panjang. Panjang pendeknya penggiliran waktu 
pembukaan lahan akan berpengaruh terhadap hasil, semakin lama lahan 
diberakan/ dibiarkan menjadi hutan maka hasilnya semakin baik.  
 
Berdasarkan tabel di atas, kawasan bawas seluas 276,24 ha atau 30,05% dari total 
wilayah kampung Engkarangan. Sekarang lahan bawas di daerah hampir 
semuanya di tanami karet, sehingga hampir sulit untuk berladang, untuk 
memenuhi kebutuhan akan beras masyarakat akan membuka lahan payak untuk 
di jadikan sawah semi modern.  

 
2. Hutan Akasia & Pinus 

Tanaman akasia dan pinus di kawasan adat kampung Engkarangan, masing-
masing 40,58 ha (4,41%) dan 31,58 ha (3,44) dari total luas wilayah. Kawasan 
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tanaman pinus ini merupakan bekas PT. INHUTANI III yang ditanam sejak tahun 
1996/1997. INHUTANI III mulai tidak beroperasi lagi sejak tahun 2002.  
 
Beroperasinya perusahaan ini awalnya untuk memperbaiki kualitas lahan yang 
tandus serta memberikan lapangan kerja bagi penduduk setempat, tetapi karena 
tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan wilayah ini menjadi semak 
belukar dan padang ilalang. Keberadaan lahan yang di penuhi semak belukar dan 
ilalang semenjak ditinggalkan selalu terjadi kebakaran sepanjang tahun, terutama 
sejak musim kemarau. Dampak lain yang sangat krusial dimana lahan yang 
ditinggalkan di klaim oleh pemerintah daerah Sintang.  

 
3. Kebun Karet dan Tengkawang 

Kebun karet bagi masyarakat Engkarangan merupakan usaha yang penting 
setelah ladang. Dari usaha menoreh karet masyarakat bisa mendapatkan hasil 
uang langsung. Kebun karet di kampung Engkarangan seluas 319,68 (34,78% dari 
total luas wilayah). 
 
Rata–rata hasil menoreh karet penduduk adalah 5 kg per hari perkeluarga. Harga 
karet Rp4.500, maka penghasilan dari karet sebesar Rp22.500 per hari 
perkeluarga. Jika dalam satu bulan efektif menoreh sebanyak 20 hari, maka 
penghasilan per keluarga sebesar rp450.000.  

 
4. Pemukiman 

Kawasan pemukiman masyarakat kampung Engkarangan terletak memanjang 
sebelah kanan mudik sungai Kayan. Perpindahan kawasan pemukiman sekarang 
merupakan yang ke 18 (delapan belas) setelah dari Laman Sudok Lanok. 
Pemukiman terakhir yang masih menempati botakng adalah perpindahan yang ke 
17 (tujuh belas) letaknya di laman Guha. Luas pemukiman masyarakat 
Engkarangan berdasarkan hasil pemetaan tahun 2004 seluas 4,84 ha atau 0,52% 
dari 919,25 ha total wilayah.  
 
Bentuk rumah masyarakat Dayak Barai, dan orang–orang kampung Engkarangan 
lainnya berupa botakng atau rumah panjang. Pada tahun 1976, rumah panjang 
dibongkar dan dirubah menjadi rumah-rumah tunggal. Pembongkaran itu sendiri 
atas anjuran pemerintah kecamatan. Pemerintah menganggap bahwa rumah 
panjang tersebut tidak bersih dan rawan kebakaran. Hilangnya tradisi rumah 
botakng sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Semangat 
kebersamaan seperti gotong royong, patuh terhadap adat dan pemimpin adat 
menjadi luntur.  

 
5. Payak/Rawa 

Payak atau rawa merupakan kawasan yang tergenang air saat musim penghujan 
dan kering di saat musim kemarau. Kawasan rawa ini luasnya sekitar 76,89 hektar 
atau 12,42% dari total luas wilayah kampung Engkarangan. Kawasan ini bagi 
masyarakat kampung Engkarangan digunakan untuk bercocok tanaman padi. 
Jenis padi yang ditanam adalah padi untuk lahan basah.  
 
Masyarakat Engkarangan setidaknya telah membudidayakan 37 jenis padi 
rawa/payak, masing-masing 31 jenis padi biasa dan 6 jenis padi pulut (PPSHK; 
hasil penelitian padi masyarakat Dayak Barai, tahun 2003). Walaupun sudah 
dikelola untuk budidaya tanaman padi, tetapi bentuknya sangat sederhana, tidak 
ada tata pengairan yang baik. Selain pengelolaannya masih sederhana, luas lahan 
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yang sudah dikelola masih sangat minim. Masih luasnya potensi lahan rawa yang 
belum di kelola merupakan potensi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat 
Engkarangan untuk meningkatkan produksi padi lahan basah di masa yang akan 
datang.  
 
Pemerintah, baik pemerintah kecamatan dan kabupaten perlu memberikan 
perhatian khusus dalam pengelolaan lahan basah dan tehnis pertaniannya. 
Pemberian motivasi melalui penyuluhan pertanian serta dukungan sarana dan 
prasarana pertanian terhadap masyarakat tentunya akan memberikan 
peningkatan hasil padi. Pemanfaatan lahan rawa sangat penting mengingat lahan 
pertanian padi lahan kering sudah sangat berkurang. Berkurangnya lahan ladang 
karena alih fungsi untuk budidaya karet dan tanaman keras lainnya.  

 
6. Rimba 

Rimba sebenarnya merupakan hutan lebat, tetapi bagi masyarakat Engkarangan 
rimba mirip seperti hutan sekunder. Rimba Sungai Sibau salah satu kawasan yang 
dianggap rimba, luasnya hanya 10,78 hektar (1,74% dari total luas wilayah). 
Pohon-pohon yang masih ada di kawasan ini diameternya berkisar 60 cm ke 
bawah. Selain diameternya kecil, jumlah dan jenis kayunya sangat kurang. Rusak 
dan menyusutnya luasan kawasan rimba sungai Sibau akibat dibukanya sawmill 
pada tahun 1976 dan tahun 1983 oleh pengusaha kayu dari Nanga Mau (Nanga 
Mau adalah ibu kota kecamatan).  
 
Kayu yang diambil untuk bahan baku sawmill adalah jenis ramin, penyaho’ banto, 
kelansau, meranti, dan kayu lainnya. Kayu-kayu ini merupakan kayu yang 
bermutu. Kini, walaupun keadaan rimba Sungai Sibau sudah sangat 
memprihatinkan, tetapi keberadaan rimba ini mempunyai nilai penting bagi 
masyarakat Engkarangan untuk mendapatkan bahan bangunan rumah, tali-temali 
dan obat-obatan.  

 
7. Tembawang 

Tembawang merupakan kawasan tempat tumbuh beraneka ragam pohon buah-
buahan. Di kampung Engkarangan luas dan jumlahnya sudah sangat minim, 
tinggal 1,12 ha (0,18% dari total luas wilayah). Secara umum proses terjadinya 
tembawang biasanya dulunya adalah kawasan kampung yang ditinggalkan, bekas 
ladang yang ditanami bermacam-macam jenis pohon buah karena kesuburannya 
sudah kurang jika tanami padi, kawasan tempat kuburan, pondok tempat 
beristirahat dan membekukan air getah setelah mengaret, dan lain-lain.  
 
Pohon buah-buahan yang banyak dijumpai di tembawang adalah: durian, langsat, 
berbagai jenis asam, rambutan, rambai, mentawa, dan pohon buah-buahan 
lainnya. Hasil lain yang diperoleh dari kawasan tembawang adalah binatang 
buruan, sayur-sayuran, tali temali, obat-obatan dan bahan-bahan untuk 
kelengkapan upacara adat. Dari segi pelestarian bagi mayarakat adat Dayak, 
termasuk masyarakat adat Dayak Barai, tembawang merupakan tempat menjaga 
tersedianya bibit beraneka macam buah-buahan dari generasi ke generasi. 
Tembawang juga merupakan bukti sejarah kepemilikan dan keturunan dari 
generasi ke generasi.  
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b. Tanah dan Vegetasi Tumbuhan 
 
Berdasarkan Management dalam pengelolaan Pegunungan Schwaneer yang juga 
masuk ke dalam sekitar Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya. Menurut Steenis 
analisis Citra Landsat ada 3 tipe ekosistem  
 
 Tipe Zona Tropika; tersebar di seluruh areal < 1.000 mdpl seluas 115.670,64 Ha 

(63,87%) dari luas kawasan, yang mencakup hutan primer ± 81.188,7 Ha, hutan 
bekas tebangan ± 22.737 Ha, non hutan ± 5.595,22 Ha; 

 Tipe Ekosistem Pegunungan Bawah; tersebar di ketinggian 1.000 – 1.500 mdpl 
seluas 58.489,26 Ha (32,30%) dari luas kawasan, mencakup hutan primer ± 
45.637,8 Ha, hutan bekas tebangan ± 9.587,07%, non hutan ± 2.340,03 Ha; 

 Tipe Pegunungan Atas; menyebar di ketinggian > 1.500 mdpl seluas 6.930 Ha 
(3,83%) dari luas kawasan, mencakup hutan primer ± 6.420, 93 Ha, bekas hutan 
tebangan ± 299,81 Ha. 
 

Dengan sistem hidrologi di sekitar Pegunungan Shwaneer sebagai daerah 
tangkapan air dan persediaan air serta kawasan perlindungan tata air untuk DAS 
Melawi (Kal-Bar) dan DAS Katingan (Kal-Teng). Muara DAS melawi meliputi Sungai 
Ella hilir, Juoi, Umbak, Sangkei, Mentatai, Serawai, Labang, Jelundung, Lekawai, 
Ambalau; Muara DAS Katingan meliputi Sungai Bimban, Tai, Hiran, Samba, 
Senamang. Pada bagian hulu DAS banyak terdapat riam/jeram dan air terjun yang 
dipengaruhi curah hujan. 

 
c. Perubahan Tata Ruang Kampung 

 
Luasan Kabupaten Sintang yang merupakan bagian wilayah proyek di Sungai Kayan 
mencapai 2.163.500 Ha dengan pemanfaatan kawasan hutannya mencapai 50% 
(1.081.750 Ha) sisanya mencapai 50% merupakan terdiri dari pemukiman, Sawah, 
tanah kering, kebun campuran, perkebunan, perladangan, perairan darat, tanah 
terbuka, dll. 
 
Pemetaan Partisipatif di Engkarangan dilakukan pada bulan Mei 2004 oleh tim dari 
PPSDAK Pancur Kasih yang disertai dengan melakukan analisis perubahan 
penggunaan Lahan Kampung Engkarangan. Selama kurun waktu tersebut banyak 
perubahan penggunaan ruang yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat. Hasil analisis menunjukan bahwa ada perubahan yang 
signifikan terhadap penggunaan ruang kampung. Pada table di bawah dapat di lihat 
persentase perubahan yang terjadi.  

 
Tabel 2. Persentase Perubahan Tata Guna Lahan di Engkarangan (2009) 

 
Tata 

guna Lahan 
Th 2004 Th 2009 Selisih % 

Bawas  276.77  49.5  227.27  82.12  
Hutan Akasia  40.58  40.58  0   
Hutan Pinus  31.58  0  31.58  100.00  
Karet  319.67  578.53  -258.86  (80.98)  
Pemukiman  4.84  4.84  0   
Rawa  155.71  155.71  0   
Rimba  90.61  90.61  0   

Gambar 5. Sistem Penggunaan Lahan Engkarangan (2009) 
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Gambar 6. Menuju Hutan & ladang 

 919.77 919.77   
Sumber : PPSDAK – Pancur Kasih (2010)  

 
Perubahan lahan yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun (2004-2009) adalah pada 
karet paling besar disusul oleh bawas dan hutan pinus. Tataguna lahan lainnya seperti 
hutan akasia, pemukiman, rawa dan rimba tidak mengalami perubahan. Perluasan 
kebun karet sebesar 258,86 hektar ini berasal dari pembukaan bawas untuk ditanami 
dengan karet seluas 227,27 hektar dan hutan pinus seluas 31,58 hektar. Hutan pinus 
seluas 31,58 hektar ini semula adalah milik PT. Inhutani III yang lahannya berstatus 
meminjam dari masyarakat Engkarangan.  
 
Lahan ini tidak diurus lagi sehingga timbul semak belukar, pada musim kemarau hutan 
ini sering terbakar sehingga ditumbuhi alang-alang. Oleh masyarakat lahan ini 
kemudian dibuka untuk dijadikan kebun karet. Namun sebelum menjadi kebun karet, 
lahan ini ditanami padi. Pada saat melakukan penelitian ini pinus seluas 31,58hektar 
masih dalam masa persiapan untuk menjadi lahan ladang (menebang). 

 
B. Sekitar Danau Sentarum 

 
Berdasarkan data statistik Kabupaten Kapuas Hulu (2005) bahwa luasan sistem 
pertanian padi mencapai 430 Ha dengan produksi 1251 Ton/Tahun, Jenis Peternakan 
di dominasi Babi dengan jumlah 371 dengan produksi daging 4565 Kg, Perkebunan 
rakyat yang dilakukan oleh dengan jenis (Karet, Cokelat, sahang/lada). Untuk 
Kecamatan Selimbau luas komoditi pertanian 1005 Ha dengan produksi 2764 
Ton/Tahun, Produksi perikanan mencapai 479,1 Ton dan sistem budidaya dengan luas 
26,04 Ha, Komoditi peternakan di jenis hewan Sapi dengan jumlah 7880 ekor dan 
produksi daging 57.903,3 Kg, Komoditi perkebunan rakyat (Karet, Lada/sahang, 
kelapa). 
 
a. Sistem pengelolaan Sumber daya Alam 

 
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 
masyarakat yang berada di sekitar danau 
sentarum dan wilayah perbatasan masih 
tergantung pada potensi sumber daya 
alam nya. Hal ini terlihat di dalam selama 
perjalanan, dimana ada beberapa aktivitas 
sumber perekonomian masyarakat 
seperti nelayan, madu hutan, kolam ikan, 
karet, perladangan. Dari kegiatan ini 
dapat diklasifikasikan menjadi sumber 
perekonomian berasal dari : 
 
a.  Hasil Hutan 

Pada bulan-bulan September – Pebruari setiap tahunnya, sebagian masyarakat 
Taman Nasional Danau Sentarum disibukkan dengan berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan pemanenan madu lebah liar. Pada bulan-bulan tersebut lebah 
liar (Apis dorsata) datang ke kawasan Taman Nasional Danau Sentarum 
bersamaan dengan berbunganya tanaman hutan di kawasan ini. Selain dari hasil 
madu lebah, ada hasil yang sangat potensial di sekitar masyarakat yaitu berasal 
dari Gaharu, dimana harga gaharu mencapai 200.000 – 400.000 per kg yang 
dijual ke penampung untuk di pasarkan ke Malaysia (Sarawak). 
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b.  Pertanian 
Aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar danau sentarum dan 
perbatasan pada umumnya masih dengan sistem perladangan. Baik untuk 
tanaman padi maupun jenis tanaman sayur-sayuran. Sistem perladangan yang 
dilakukan oleh masyarakat disesuaikan dengan musim (melakukan cocok 
tanam), pada biasnya dalam aktivitas berladang (padi ladang) tahapan yang 
dilakukan untuk pertama kali dengan membuka areal untuk persiapan lahan 
berladang. Setelah itu di kumpulkan dan dibakar dengan dijaga bersama-sama, 
baru dengan model penuggalan sebelum menaburkan benih dan membersihkan 
sekitar tanaman dari rumput-rumput yang ada siskeitr. Teknik ini pun berlaku 
pada aktivitas pertanian lainnya (musiman) seperti menanam jagung dan 
kacang-kacangan. 
 

c.  Perikanan 
Pola pemanfaatan sumber perikanan yang banyak dilakuakn di dalam danau 
sentarum bersifat musiman, dimana jikalau musim kering (kemarau) banyak 
nelayan yang menetap dan sementara namun tinggal di sekitar danau sentarum 
melakukan pemanenan ikan. Selain penduduk yang telah menetap, cukup banyak 
keluarga nelayan yang datang secara musiman ke dalam kawasan Taman 
Nasional Danau Sentarum. Mereka biasanya datang pada saat musim panen ikan, 
yaitu pada musim kemarau ketika air danau surut (sekitar bulan Juni – Agustus). 

 
Selain menangkap ikan, masyarakat nelayan di dalam kawasan Taman Nasional 
Danau Sentarum juga memelihara ikan di dalam keramba-keramba terapung di 
sekitar perkampungan mereka. Jenis-jenis ikan yang di pelihara dalam keramba 
tersebut umumnya adalah toman (Channa micropeltes), jelawat (Leptobarbus 
hoevenii), betutu atau kedebuk (Oxyeleotris marmorata) dan paten (Pangasius 
nasutus). 

 
d.  Perdagangan 

Sistem perdagangan yang masih berlaku di dalam masyarakat, masih sebagian 
bersifat barter. Dimana terlihat ketika waktu musim penghujan dan musim 
kemarau. Dimana ketika musim kemarau, masyarakat yang beraktivitas sebagai 
nelayan memerlukan sayuran yang berasal dari masyarakat beraktivitas 
pertanian. Hasil bumi tersebut di tukar sesuai dengan kebutuhan dan nilai 
barang tersebut. Selain itu juga, jenis perdagangan yang dipasarkan sampai ke 
luar wilayah berupa hasil perikanan (ikan basah, ikan kering, ikan olahan, ikan 
salai) maupun jenis tanaman (karet). Ketergantungan pasar di dalam masyarakat 
pada 2 wilayah yang berbeda, dimana banyak barang yang beredar dari malaysia 
maupun Indonesia.   

 
b. Tanah dan Vegetasi Tumbuhan 

 
Vegetasi di Sungai Labian & Labian termasuk ke dalam jenis vegetasi yang berada di 
Kawasan Danau Sentarum & Pegunungan Kapuas Hulu, dimana sebagian besar 
terdiri atas berbagai spesies tanaman dan semak belukar yang mempunyai 
kemampuan beradaptasi di daerah yang hamper selalu tergenang air sepanjang 
tahun. Menurut Giesen (1987) dalam Anshari dkk (2002 : 8), menyebutkan ada 
beberapa tipe-tipe hutan di dalam Taman Nasional Danau sentarum dapat 
dikelompokan sebagai berikut : Hutan rawa Putat, Hutan Rawa Kawi, Hutan Rawa 
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Rengas, Hutan Rawa Tempurau, Hutan Rawa Gambut Kelansai – Kerintak, Hutan 
Kerangas, Hutan bekas ladang, dan  Hutan Meranti.  
Sistem Hidrologi di sekitar kawasan ini merupakan daereah tangkapan air yang 
berada di bufferzone Dantaru Sentarum, dimana pada umunya berupa lahan 
gambut dengan potensi penyimpanan air mencapai 12 kali berat keringnya. 
Sehingga mempunyai fungsi sebagai pemelihara dan penyeimbang DAS Kapuas. 
 

c. Perubahan Tata Ruang Kampung 
 
Luas total luasan Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian wilayah poyek di 
Sungai Labian – Leboyan mencapai 2.984.200 Ha dengan pemanfaatan kawasan 
sebagai hutan mencapai 66,03% (1.970.564 Ha) sisanya mencapai 33,97% 
merupakan terdiri dari pemukiman, Sawah, tanah kering, kebun campuran, 
perkebunan, perladangan, perairan darat, tanah terbuka, dll.  
 
Dalam perkembangannya, kawasan sekitar Danau Sentarum terjadi perubahan tata 
ruang yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakannya, terdapatnya sekitar 9 
perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di sekitar danau sentarum. 
Dalam suatu adaptasi pengelolaan kawasan dan lahannya, diperlukan suatu inisiatif 
masyarakat dalam menata ruang kelola kampungnya. Hal ini dapat dilihat di Batu 
Pansap. Batu Pansap sendiri merupakan bufferzone areas adari kawasan danau 
sentarum. Secara administrasi, Batu Pansap merupakan Dusun yang terdapat di 
Desa Bajau Andai, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu.  
 
Ditengah-tengah kepungan perkebunan kelapa sawit yang berada di kampung 
sekitranya, masyarakat Batu Pansap melakukan penataan kembali wilayah 
kelolanya melalui Pemetaan Partisipatif. Dimana kawasan hutannya mencapai 2000 
Ha serta kawasan untuk aktivitas pertanian dan pemukiman. Selain itu juga, 
terdapat sungai ensanak yang mengalir di kampung tersebut sebagai alternatif 
masyarakat memenuhi kebutuhan sumber air bersih. Dikarenakan, masyarakat 
sudah menggunakan pipanisasi yang dialirkan dari Bukit yang berada di sekitar 
kampung mereka. Dari jenis pertanian yang dilakukan, diantaranya padi ladang, 
sayur-sayuran, kacang-kacangan. Selain itu juga kawasan hutan juga terdapat yang 
berasal dari bekas ladang (bawas). Pemukiman yang ada di Batu Pansap sendiri, 
sekarang bermodel rumah-rumah tunggal yang dihuni bisa 2 – 4 KK. Rumah Betang 
(Rumah panjang) sudah tidak ada lagi sejak tahun 1980-an.   
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V. Potensi dan Ancaman 
 
 

Secara umum, potensi yang ada di DAS Kapuas yang mempunyai panjang sungai 
mencapai 1000 Km dan merupakan Sungai terpanjang di Indonesia, mempunyai peran 
sangat penting di dalam menjaga keseimbangan pembangunan yang terjadi di 
Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan DAS Kapuas menyimpan potensi kekayaan yang 
terdapat di Kalimantan barat, diantaranya : 
 
1. Keberagaman Etnis yang berada di sepanjang Sungai Kapuas; 
2. Sebagai Sumber kehidupan makhluk hidup yang berada di sekitar Das Kapuas; 
3. Sumber mata air DAS Kapuas merupakan wilayah penting di Pulau Kalimantan; 
4. Sebagai penyeimbang ciri khas  
5. Sebagai Pedoman dalam pengembangan kawasan di kalbar 
6. Sebagai Jalur transportasi 
7. Lahan gambut yang mampu mengaliri air hingga 50 Km ke wilayah daratan. 

 
Keberagaman etnis yang mendiami sepanjang DAS Kapuas merupakan suatu ciri khas 
tersendiri dari bagi Sungai Kapuas ini. Hal ini dapat diartikan bahwa DAS Kapuas 
sebagai suatu identitas etnis di masyarakat, karena dari 9 Sub DAS yang bermuara di 
DAS Kapuas mempunayi berbagai Sub Suku Dayak, juga Melayu, Cina, Jawa, Bugis, 
Madura dengan pola penguasaan kawasan sangat berperan. 

 
Sebagai sumber penghidupan ini, karena masyarakat yang berada di sepanjang Sungai 
Kapuas sangat lah tergantung dengan fungsi Sungai Kapuas ini. Mulai dari aktivitas 
sehari-hari (bercocok Tanam) hingga sebagai MCK. Dengan kondisi pasang – surut 
menjadi karakteristik sungai di Kalimantan Barat yang di pengaruhi musim, 
dimanfaatkan oleh sebagain masyarakat untuk melakukan penanaman jenis tumbuhan 
berumur pendek.  

 
Sumber mata air sungai Kapuas yang berada di wilayah perhuluan mempunyai peran 
sangat penting dari keberadaan dan keseimbangan Pulau Kalimantan. Karena lokasi 
sumber mata air Sungai Kapuas berada 4 kawasan pegunungan dan 3 Taman nasional. 
Keempat kawasan pegunungan tersebut ialah Pegununan Schwaneer (Sub Das Melawi, 
sebagian Sungai Sepauk, Sekadau, Pawan Hulu), Pegunungan Muller (Sub Das Manday) , 
Pegunungan Kapuas Hulu (Sungai Ambaloh, Sungai Kapuas Hulu, Danau Sentarum), 
Pegunungan Kapuas Tengah (Sungai Ketungau, Sungau Sekayam, Sebagian Sungai 
Sepauk).   
 
Dalam melihat Ancaman dari DAS Kapuas ini, dapat di bagi menjadi 2 berdasarkan 
potensi yang miliki oleh DAS Kapuas ini yang membentang dan mengalir dari Hulu - 
Hilir, diantaranya : 
 
1. Ancaman Secara Alamiah 

1. Aktivitas Kawasan Hulu – Tengah (Pelumpuran, Aktivitas pembukaan lahan, 
Penubaan, Keramba ikan karnivora, Penunujukan Konservasi baru)  

2. Aktivitas Kawasan Hilir, terjadinya anomali air laut, Intrusi air laut; 
3. Aktivitas Kawasan Hulu – Tengah – Hilir yang saling berkaitan dalam 

menimbulkan Gangguan terhadap ekologi kelautan (Terumbu Karang / coral) 
2. Ancaman Secara Buatan / Sengaja 
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Gambar 7. Peta Sawit di Sungai Kayan 

1. Industri Hulu, Pengembangan Perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO, 
aktivitas penebangan hutan, Agroforestry HTI, Pengawetan kayu, PETI, 
Pertambangan (emas, bauksit, uranium, batubara, air raksa, dll) 

2. Industri Hilir, Pabrik, pelabuhan, bongkar muat di tengah sungai, Pengolahan 
barang baku setengah jadi 

3. Aktivitas Property, perumahan, perkantoran, showroom, mall, gedung2. 
4. Konsumerisme Masyarakat, limbah industri rumah tangga dan limbah rumah 

tangga. 
 

Sedangkan kedua wilayah ini (Sungai Kayan dan Danau Sentarum) memiliki potensi 
Sumberdaya alam dan air besar, hal ini dikarenakan keduanya berada dalam bentangan 
pegunungan yang terdapat di Kalimantan. Untuk Sungai Kayan sendiri berada di 
kawasan sabuk bentangan Pegunungan Schawener yang membentang dari kapuas Hulu 
– Sintang dan Melawi dan berada di perbatasan kalimantan Timur dan Kalimantan 
Tengah. Sedangkan, kawasan sekitar Danau Sentram berada di dalam kawasan sabuk 
Pegunungan Kapuas Hulu, yang membentang sepanjang Kapuas dan berbatasan dengan 
Sarawak (malaysia) serta Kalimantan Timur.  

 
Dengan bentang tersebut yang menyimpan potensi besar di Kalimanta, tidak terlepas 
dari ancaman yang akan mengganggu keseimbangan kawasan tersebut. Ada beberapa 
ancaman yang secara buatan / sengaka sedang menghantui di kedua wilayah tersebut, 
yaitu PETI, Logging, dan Perkebunan kelapa sawit.  

  
A. Sungai Kayan 

 
Inisiatif masyarakat lokal yang beragam dalam pemanfaatan wilayah DAS dari hulu 
sampai hilir merupakan bagian dari proses pembentukan sebuah konsep Pengelolaan 
DAS Kayan secara turun temurun berbasis kearifan lokal untuk kehidupan saat ini dan 
mendapat . Manfaat sumberdaya alam DAS kayan (DAS Kapuas) baik secara langsung 
dan tidak langsung, mulai dari sumberdaya hutan, hewan, tumbuhan obat, 
transportasi, MCK, air bersih bagi lebih dari 32.000 jiwa di 2 Kecamatan dan ratusan 
ribu jiwa DAS Kapuas. 

 
Potensi sarana transportasi, air bersih dan 
aktivitas social budaya lainnya.  Pada wilayah 
perairan sungaim danau dan rawa-rawa kecil 
terbatas yang beragam ikan air tawar, udang, 
tengkuyung dlsb. Selain itu wilayah daratan 
berupa hutan adat, kebun karet, kebun rotan,  
buah-buahan, damar, rambutan dan 
keaneragaman buah lainnya yang memberikan 
kehidupan bagi penduduk sepanjang DAS Kayan. 
Disampaing potensi hutan dan buah-buahan, 
potensi pertanian padi, sayur mayor dan perkebunan rakyat karet merupakan potensi 
yang tidak ternilai sebagai pemasok pendapatan asli daerah secara tidak langsung 
maupun langung. Potensi tambang emas, batubara, pasir, batu gunung dan air garam 
sangat menjanjikan untuk di kelola, tetapi akan memberikan dampak yang cukup 
serius. 
 
Dari sejarah yang panjang, tidak banyak penduduk atau pemerintah daerah 
mengetahui basis Ekonomi DAS Kayan yang telah ada saat ini. Dimana, ekonomi DAS 
Kayan tidak pernah dihitung bersama oleh masyarakat baik ditingkat desa maupun 
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antar desa. Potensi yang sangat melimpah, dalam teori ekonomi DAS harus 
diperhitungkan secara Ekonomi, Sosial dan Budaya baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Perhitungan ini akan muncul angka dan kapasitas/ kemampuan DAS dalam 
menerima pembangunan. Serta upaya untuk menyelamatkan DAS akan lebih menjadi 
bagian terpenting bagi masyarakat sepanjang DAS Kayan maupun di luar DAS Kayan. 

 
Potensi dari sumber perekonomi karet, misalnya; dalam, peserta mencoba untuk 
menghitung Ekonomi DAS Kayan, dengan mengambil contoh komoditas karet alam. 
Secara umum, DAS Kayan ada 55 Desa yang terdapat di Kecamatan Kayan Hulu dan 
Hilir, dari 55 desa, setiap desa di perkirakan rata-rata memiliki kebun karet 1.000 
hektar, jadi total keseluruhannya 55.000 hektar. Setiap hektar hasil per bulan 200 kg 
karet basah xRp  5.000/kg = Rp 1.000.000 x 12 bulan = 12.000.000 per tahun,. Maka 
hasil total karet di DAS Kayan 55.000 ha x 12.000.000 = Rp 660 Miliar/tahun, dan bila 
di sumbangkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan di kalikan 660 Miliar x 20% = 
Rp 132 Milliar/tahun PAD karet DAS Kayan. Ekonomi Air Bersih: di DAS Kayan ada 
32.000 jiwa penduduk, dimana 1 jiwa memerlukan air bersih untuk mandi, cuci, kakus, 
masak, dlsb sebanyak 50 liter air bersih/hari x 32.000 jiwa = 16 juta liter/hari  (1.600 
M3) x 30 hari = 48.000 M3 x harga air 1.000 M3= Rp 48.000.000/bulan x 12 bulan = 
576.000.000.000/tahun. Angka ini dihitung bila penduduk membeli air bersih yang di 
dapat saat ini dari sumber DAS Kayan. Artinya, bila DAS kayan tidak berfungsi dan 
rusak, maka, 576 Milliar uang yang harus di keluarkan. (temuan semiloka Sungai Kayan, 15-16 

Oktober2009)    
 
Dari potensi yang dijelaskan diatas, Sungai Kayan juga tidak terlepas dari ancaman 
yang juga merupakan suatu permasalahan besar dalam pengelolaan Sungai Kayan. 
Ancaman tersebut berupa pengembangan perkebunan kelapa sawit, pengembangan 
pertambangan di wilayah hulunya, pengembangan HTI, aktivitas PETI yang berada di 
sepanjang sungai Kayan serta limbah rumah tangga yang cenderung besar dari wilayah 
ibukota kecamatan dan desa. Beberapa persoalan pokok yang muncul dari proses 
lokakarya ini adalah: 

 
1. Kebijakan Pemerintah Daerah  dan Pusat  Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

yang belum mempertimbangkan DAS Kayan – dimana ada:  a) Belum adanya 
pengakuan hak-hak masyarakat atas kelola SDA dan DAS di wilayah Kayan, b) 
pemberian ijin investasi kebun besar, tambang dan HTI,  c) Kontrol pembangunan 
di wilayah DAS Kayan masih belum berperan karena akses kontrol tertutup. Hal ini 
dapat menyumbangkan persoalan lainnya diantaranya: Konflik vertikal – 
horisontal, kerusakan DAS dan Lingkungan Hidup, ancaman bencana sampai 
kemiskinan permanen ditingkat masyarakat dan sumberdaya alam lokal. 

2. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan masyarakat lokal dalam pengelolaan 
DAS yang terintegrasi, terkoordinasi dengan model-model pembangunan saat ini 
dan kedepan. 

3. Wilayah Penting terancam rusak, misalnya: hutan adat, hutan lindung, kebun 
masyarakat, sumber-sumber air bersih, sumber pangan dlsb. 

4. Belum adanya kerjasama antar pihak dalam Inisiatif perbaikan DAS Kayan, 
melalui ragam kegiatan dari berbagai pihak, masih berjalan sendiri-sendiri (mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi), sehingga tidak 
terkonsolidasi (integrasi) dalam satu mimpi bersama untuk mewujudkan 
pengelolaan DAS Kayan yang adil dan lestari. 
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Gambar 8. Penggunaan Lahan di 

Sekitar Danau Sentarum 

B. Sekitar Danau Sentarum 

Danau Sentarum dengan luasan  132.000 ha merupakan rangkaian danau-danau 
pasang surut yang terhubung oleh jaringan sungai-sungai kecil pada kawasan dataran 
banjir (flood-plain) yang bermuara ke Sungai Kapuas. Pada beberapa tempat, kawasan 
ini terbentuk dari dekomposit bahan organik (gambut) dalam rentang masa ribuan 
tahun dan merupakan kawasan hutan primer rawa air tawar yang tersisa di 
kalimantan. Oleh karenanya, kawasan ini diprediksi merupakan representasi utama 
habitat yang tersisa dari dataran Sunda yang didukung oleh informasi kesamaan 
beberapa spesies yang ada di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Berdasarkan 
survey biodiversitas yang pernah dilakukan, didalamnya ditemukan sekitar 185 
species ikan dan 200 species burung.  

Kawasan ini juga merupakan habitat dari populasi Proboscis Monkey/Bekantan 
(Nasalis larvatus)  di pedalaman Kalimantan, species primata lain yang tercatat adalah 
Orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus) dan Kelempiau (Hylobates muelleri). Populasi 
masyarakat di dalam kawasan Danau Sentarum berfluktuasi seiring dengan perubahan 
pasang surut air yang mempengaruhi aktivitas perikanan di kawasan ini. Hasil 
perikanan danau yang tercatat sebesar 3.000 ton per tahun yang menjadi gantungan 
hidup sekitar 10.000 jiwa penduduk di dalam dan di sekitar kawasan. Aktifitas 
masyararakat tradisional selain perikanan adalah bercocok tanam dan mengumpulkan 
hasil hutan non-kayu seperti madu dan rotan.  

Proteksi kawasan Danau Sentarum secara internasional telah pula dikuatkan dengan 
ditetapkannya kawasan ini sebagai RAMSAR site pada tahun 1994. Pemerintah 
Indonesia menindaklanjuti 
dengan meningkatkan status kawasan dari 
Cagar Alam menjadi Taman Nasional 
dengan SK Menhut Nomor 34/Kpts-
II/1999. 

 

Konvensi Ramsar adalah 
sebuah konvensi 
internasional yang ditandatangi di kota Ramsar, Iran.  Konvensi ini adalah Convention 
on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat dan telah 
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1991 melalui Keputusan Presiden RI 
No. 48 tahun 1991. 

Beberapa keputusan penting dalam Konvensi Ramsar adalah antara lain: 
1. Konservasi lahan basah berikut flora dan faunanya dapat dijamin oleh perpaduan 

kebijakan-kebijakan nasional yang berwawasan luas dengan tindakan 
internasional yang terkoordinasi. 

2. Setiap anggota hendaknya menunjuk lahan basah yang baik di dalam daerahnya 
untuk dicantumkan pada Daftar Lahan Basah Kepentingan Internasional. 
Indonesia: (1).   TN. Berbak – Jambi ;   (2).   SM. Danau Sentarum 

3. Pasal Para anggota hendaknya merumuskan dan melaksanakan perencanaannya 
dalam rangka meningkatkan pelestarian lahan basah yang termasuk dalam daftar 
dan sejauh mungkin memanfaatkan lahan basah secara bijaksana di dalam 
daerahnya 
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Manfaat lahan basah adalah antara lain: 
 - Penyangga sumber kehidupan: 
 - siklus air: air tanah, sungai 
 - siklus tanah: kesuburan 
 - keanekaragaman hayati: flora, fauna dan manusia 

 
Potensi Hutan yang berada di sekitar Danau Sentarum, bisa diihat dalam jenis ayaupun 
spesies tanaman dan semak belukar yang mempunyai kemampuan beradaptasi di 
daerah yang hampir selalu tergenang air sepanjang tahun. Menurut Giesen (1987) 
dalam Anshari dkk (2002 : 8), menyebutkan ada beberapa tipe-tipe hutan di dalam 
Taman Nasional Danau sentarum dapat dikelompokan sebagai berikut : 
 
1. Hutan Rawa Putat 

Tipe hutan ini didominasi oleh perdu dan pohon-pohon kerdil yang selalu 
tergenang air, antara 4 - 10 bulan lamanya, kedalaman air sekitar 5,5 meter.  

2. Hutan Rawa Kawi 
Hutan ini juga termasuk tipe hutan terbuka, dengan tinggi pohon antara 6 – 25 
meter dan tinggi rata-rata pohon 17 meter.  

3. Hutan Rawa Rengas 
Hutan ini juga termasuk tipe hutan terbuka, yang banyak dijumpai di sepanjang 
Sungai Kapuas dan sungai-sungai di dalam Taman Nasional Danau Sentarum. Rata-
rata tinggi pohon antara 17 – 31 meter.  

4. Hutan Rawa Tempurau 
Hutan rawa tempurau dijumpai pada tempat-tempat yang relatif tinggi, dekat 
Sungai Kapuas. Tinggi pohon secara rata-rata sekitar 22 meter.  

5. Hutan Rawa Gambut Kelansau – Kerintak 
Tipe hutan ini banyak dijumpai di kaki bukit dan sebagian besar telah dieksploitasi 
kayunya, terutama kayu-kayu jenis komersial. Tinggi rata-rata pohon sekitar 32 
meter.  

6. Hutan Kerangas 
Hutan ini tidak pernah tergenang dan terdapat di atas lapisan pasir berlempung. 
Misalnya terdapat di Empaik dan bukit Semujan. Tinggi rata-rata pohon sekitar 37 
meter.  

7. Tipe-tipe Hutan lainnya 
Tipe-tipe hutan lain yang dijumpai adalah bawas atau hutan sekunder bekas 
perladangan gilir balik. Pada areal bekas ladang ini, jarang dijumpai jenis meranti.  

 
Namun potensi yang terdapat di sekitar Danau Sentarum akan menjadi terancam 
dengan muncul berbagai aktivitas konversi lahan skala besar, terutama oleh aktivitas 
perkebunan kelapa sawit skala besar. Pada bulan Februari 2007 secara resmi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui dinas Perkebunan dan Kehutanan 
mengumumkan akan beroperasinya sejumlah perusahaan kelapa sawit di Kabupaten 
Kapuas Hulu.  Sejumlah perusahaan dari beberapa group tersebut dinyatakan telah 
mengantongi izin mulai dari Pengarahan Lahan, Izin Lokasi dan Izin Usaha 
Perkebunan. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang merupakan afiliasi 
dari group dan non group. Group yang dapat diidentitikasi sampai saat ini adalah PT. 
Smart Group, Media Group, dan Borneo Group. 
 
Penerbitan izin-izin kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu juga berada disekitar 
Danau Sentarum Sebagai Kawasan Taman Nasional.  Perizinan ini mengancam 
kawasan-kawasan penyangga Danau Sentarum yang masih memiliki potensi 
konservasi tinggi. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya merupakan kawasan 
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Gambar 9. Penunjukan Lahan Perkebunan Sawit  

gambut, kerangas dan merupakan habitat Orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus) dan 
Bekantan (Nasalis larvatus) 

Pada perkembangannya sekarang Perizinan Perkebunan yang berdampingan langsung 
dengan Danau sentarum dengan ancaman Konversi hutan primer dan sekunder.  

1. PT. Kartika Prima Cipta (Smart Group)  --- ancaman konversi hutan 3.700 ha  
2. PT. Kapuas Indo Palm (Smart Group)   --- ancaman konversi hutan 9.660 ha  
3. PT. Sentra Karya Mandiri (Smart Group)  --- ancaman konversi hutan 4.950 ha  
4. PT. Buana Tunas Sejahtera (Smart Group) ---  ancaman konversi 3.700 ha 
5. PT. Khatulistiwa Agro Abadi (Borneo Group)  --- ancaman konversi 9.760 ha 
6. PT. Kapuas Bio Agro (Borneo Group)  ---   ancaman konversi 9.230 ha  
7. PT. Rimba Utara                                 ---  ancaman konversi hutan 20.000 ha 
8. PT. Bumi Tani Jaya (Media Group)        ---   ancaman konversi hutan 7.340 ha  

 
Berdasarkan pada analisis tutupan hutan di 
kawasan yang akan menjadi area 
perkebunan di sekitar Danau Sentarum, 
diketahui terdapat tiga tipe tutupan hutan, 
yaitu Hutan Kering Primer (Primary 
Dryland Forest), Hutan Kering Sekunder 
(Secondary Dryland Forest) dan Hutan 
Rawa Primer (Primary Swamp Forest) 
dengan potensi tegakan hutan sejumlah 
6.925.184,30 m3(1). Ditambah lagi jika 
dalam skema ekspansi perkebunan 
tersebut, land clearing yang dilakukan tidak 
disertai dengan Ijin Pemanfaatan kayu 
(IPK), maka potensi kerugian negara dapat mencapai Rp. 2.770.073.719.480(2).  

 
Ketiga tipe hutan tersebut merupakan habitat potensial bagi populasi orangutan 
(Pongo pygmaeus pygmaeus) yang jumlahnya terus menyusut dari tahun ke tahun. 
Rencana konversi ini mengancam meningkatkan laju kepunahan spesies ini. Sehingga 
selain sumberdaya kayu, spesies dilindungi dan hanya ada di kalimantan seperti 
orangutan akan terkena dampak dari adanya perkebunan kelapa sawit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
(1)

 Didasarkan pada index volume tegakan rata-rata dengan diameter >50cm pada Hutan Kering Primer yang dapat 

dikonversi (160 m3/Ha), Hutan Kering Sekunder yang dapat dikonversi (37,9 m3/ha) dan Hutan Rawa Primer yang dapat 

dikonversi (62,2 m3/ha) (BPKH Wil III, Pontianak) 
(2) Didasarkan pada SK Menperindag No. 444/MPP/Kep/6/2003 Tanggal 30 Juni 2003 tentang Penetapan Harga Patokan 

untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan pada kelompok kayu meranti dan kelompok kayu rimba campuran sebesar 

Rp. 400.000/m3 
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VI. Upaya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat  
dan NGO’s Pendamping (Forum DAS Kapuas) 

 
 
 

Dalam mewujudkan pengelolaan DAS yang adil dan lestari dalam perwujudan wilayah 
kelola rakyat. Masyarakat di Engkarangan (Sungai Kayan) dan Batu Pansap (Danau 
Sentarum) melakukan pemanfaatan dan proteksi kawasan dari aktivitas investasi yang 
dapat menggangu keseimbangan Sungai mereka. Selain itu juga sebagai upaya dalam 
menambah perekonomian dan transformasi pengetahuan dalam suitananble lahan dan 
kawasan. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Engkarangan ialah membuat sistem 
percetakan sawah dalam menyiapkan produksi pertanian yang berkelanjutan, sedangkan 
masyarakat di Batu Pansap melakukan pemetaan partisipatif di wilayah mereka dalam 
menjaga kawasannya dari ekspansi perkebunan kelapa sawit di sekitar Danau Sentarum. 
.  
A. Sungai Kayan 

 
Upayan yang dilakukan oleh Masyarakat bersama dengan PPSHK-Pancur Kasih, dalam 
menjaga keberlanjutan DAS Kayan dengan melakuka aktivitas Budidaya Padi Sawah. 
Budidaya Padi Sawah dilakukan terlebih melakukan pelatihan yang di selenggarakan 
pada tanggal 10 – 16 Juni 2010, yang berpusat di Kampung Engkarangan dan Terongin 
sebagai lokasi percontohan memanfaatkan lahan payak dan eks Inhutani. Antusian 
masyarakat dalam keterlibatan di kedua kampung tersebut sangat besar, dimana 
terlihat dari jumlah yang hadir. Untuk kampung Engkarangan sekitar 41 orang yang 

berpartisipasi dalam proses pelatihan 
tersebut. Sedangkan di kampung 
Terongin, sebanyak 35 orang.  
 
Pelatihan pembuatan sawah ini telah 
didambakan sejak tahun 2007 di 
kedua kampung tersebut, dan baru 
terealisasi pada saat tahun 2010. 
Upaya masyarakat untuk 
mewujudkan pembuatan sawah 
tersebut telah mengajukan proposal 
ke Pemda, namun belum ada 
tanggapan sampai pada saat ini. 

Pelatihan budidaya percetakan sawah ini akan bermanfaat dalam mengantisipasi 
terjadi perubahan iklim yang sekarang tengah menjadi isu hangat. Selain itu juga, 
maksud dari pelatihan budidaya sawah ini merupakan kerangka kegiatan bersama 
dalam menindaklajuti Semiloka pengelolaan DAS Kayan. 
 
Ada beberapa hal yang penting didalam melakukan teknik budidaya pertanian padi 
sawah di sekitar DAS, yaitu :  
 

1. Pemilihan dan penaburan benih; 
a. Benih : 

Untuk satu hektar diperlukan bibit berkisar antara 30 – 45 kg. Informasi tentang 
jenis dan sifat varietas dari bibit padi sawah : 
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Table 4. Jenis dan sifat Varietas Padi Sawah 
 

Varietas Umur Tanaman 
( hari) 

Potensi Hasil 
(Ton/ Ha) 

Tahan Terhadap 

1. Cisadane 135 4 - 7 WC dan  BHD 

2. Cisanggarung 125 4 - 7 WC dan BHD 

3. IR 42 135 4 - 7 WC, BHD dan tahan 
terhadap pH 
rendah 

4. IR 64 115 4 – 7  WC, BHD dan WH 

5. Kapuas 125 4 - 7 WC, BHD dan pH 
rendah 

6. Lemantang 130 5 - 7 WC, BHD dan 
Tahan terhadap 
Keracunan besi 
(Fe) 

7.Sei Lilin 125 4 - 6 WC, BHD dan 
Tahan terhadap 
keracunan besi ( 
Fe) 

8. Way Seputih 125 4 - 7 WC dab BHD 

Keterangan : WC ( Wereng Coklat, BHD ( Bakteri hawar Daun) dan WH ( Wereng Hijau) 

 
b. Perendaman Bibit 

Benih direndam dengan air + POC NASA, dosis 2 CC/ liter air selama 6 – 12 jam. 
c. Pemeliharaan pembibitan/ persemaian 

Persemaian diairi dengan berangsur setinggi 3 – 5 cm, setelah bibit berumur 7 – 
10 hari dan 14 – 18 hari dilakukan penyemprotan dengan POC NASA dengan 
dosis 2 tutup/ tangki. 

 
2. Pengolahan tanah; 

Pengolahan tanah dilakukan 20 HST ( Hari Sebelum Tanam ). Pengolahan Tanah 
bertujuan untuk sirkulasi udara dalam tanah beracun dan menyerap oksigen serta 
pelumpuran . Penyiangan dilakukan 3 kali selama musim tanam, masing-masing 3 
minggu, 35 hari dan 55 hari. 

 
3. Sistem pengairan; 

a. Penggenangan air dilakukan pada Fase awal pertumbuhan , pembentukan 
anakan , pembungaan dan masa bunting 

b. Pengeringan air dilakukan pada saat pembuahan, tujuaanya untuk menghambat 
pembentukan anakan dan mempercepat masa pemasakan biji 

c. Tinggi air genangan pada petak tanam anatar 5 – 10 cm. 
 

4. Pemeliharaan; 
Persemaian diairi dengan berangsur setinggi 3 – 5 cm, setelah bibit berumur 7 – 10 
hari dan 14 – 18 hari dilakukan penyemprotan dengan POC NASA dengan dosis 2 
tutup/ tangki. 
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a. Pemindahan bibit 
Bibit dipindahkan ke lahan sawah setelah berumur 21 – 40 hari, telah berdaun 5 – 
7 helai  serta batang bawah besar dan kuat. 

b. Pemupukan 
Untuk mendapatkan hasil yang baik dari tanaman padi sawah harus kita harus 
memberikan asupan unsur hara/ makanan bagi tanaman. Asupan unsur hara 
diberikan dengan memberikan pupuk. Pupuk  terdiri dari pupuk kimia dan pupuk 
alami. Contoh : penggunaan pupuk kimia : 

 
Table 5. Jenis Pemupukan Padi Sawah 

 
Waktu Aplikasi 

Jenis pupuk Olah 
tanah 
(Kg) 

14 hari 
( Kg) 

30 
hari ( 

Kg) 

45 
hari  ( 

Kg) 

60 hari 
( Kg) 

Urea 36,5 9 9 9 9 
ZA 3,5 1 1 1 1 
SP-36 6,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
KCl 20 3 5 5 5 
Dolomit 13 3 3 3 3 

 
Pupuk kimia ini memang sering digunakan oleh petani yang telah menerapkan pola 
intensifikasi, karena hasil yang diharapkan berhasil dan mudah di dapatkan, tetapi 
hargannya dari tahun ke tahun semakin meningkat 

 
Penggunaan pupuk alami : 
Didaerah ini saya melihat dapat menggunakan pupuk alami, pupuk alami 
sumbernya dari cacing tanah yang banyak terdapat di sepanjang pantai 
sungai Kayan. Cacing tanah ini dikumpulkan dan dibusukan dalam tong, satu 
minggu setelah dibusukan langsung dapat di sebar merata pada setiap petak 
tanam. Saya mengharapkan tiap orang dapat membuat 2 tong ( isi 200 liter) 
untuk lahan sawahnya. Penggunaan pupuk alami ini bernilai secara 
ekonomis dan ramah lingkungan. Penyiangan dilakukan 3 kali selama musim 
tanam, masing-masing 3 minggu, 35 hari dan 55 hari. 

 
5. Pengendalian hama dan penyakit; 

Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan secara : 
a. Preventif 

Menjaga kebersihan sawah, Membuat pengasapan di sekitar sawah, Mengatur air 
b.   Kimia 

Pestisida Kimia, Untuk hama putih, walang sanget, kepik hijau dan penggerek 
batang dapat menggunakan BVR/ Pestona Pestisida Alami 

 
Table 6. Jenis Pengendali Hama 

 
Jenis hama Bahan Dosis 

Belang dan Ulat 1. Daun Sirsak 
2. Daun 

Tembakau 
3. Deterjen 
4. Air 

1. 50 lembar 
2. 1 gengam 
3. 20 gram 
4. 20 liter 

Wereng Coklat, 1. Biji Nimba 1. 50 gram 
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Walang Sanget, 
Penggerek Batang 

2. Alkohol 
3. Air 

2. 10 cc 
3. 1 liter 

Wereng Coklat 1. Daun Sirsak 
 
2. Rimpang 

Jerangau 
3. Bawang Putih 
4. Deterjen 
5. Air 

1. Satu genggam 
2. satu genggam 
 
3. 20 siung 

 
4. 20 gram 
5. 20 liter 

Keong Mas 1. Akar Tuba 
2. Daun 

Sembung 
3. Deterjen 
4. Air 

1. 5 – 10 gram 
2. 10 – 20 gram 
3. 1 gram 
4. 1 liter 

Tikus 1. Ubi Gadung 
2. Dedak 
3. Tepung Ikan 
4. Kemiri 
5. Air 

1. 1 kg 
2. 10 kg 
3. 1 ons 
4. Sedikit 
5. Sedikit 

Pengendali hama 
secara umum 

1. Daun Nimba 
2. Lengkuas 
3. Serai 
4. Deterjen 
5. Air 

1. 8 kg 
2. 6 kg 
3. 6 kg 
4. 20 gram 
5. 20 liter 

 
c. Biologi 

Menggunakan kucing dan anjing untuk memburu tikus. 
 

6. Sistem pemanenan. 
Panen dilakukan jika butir gabah 80 % menguning dan tangkai padi mulai 
merundung. 

 
 Dari hasil kegiatan ini, terbentuklah kesepakatan untuk membuat kelompok kerja 
untuk pembuatan sawah, lokasi sawah dan kerangka tindak lanjut. Terdapat 3 
Kelompok kerja yang akan bekerja di lokasi sekitar daerah sungai To’ok dan Sungai Itit. 
Sedangkan untuk kampung Engkarangan ialah berlokasi di Sungai Sibau dan Sungai 
Ara’. Yang dilanjuti  melalui tahapan pengerjaan , sebagai berikut : 

 
Table. 7. Tahapan Kerja Percetakan Sawah 

 
No Kegiatan Waktu Pelaksana 
1 Praktel Lapangan 14 Juni 2010 Semua 

kelompok 
2 Cetak sawah Awal Juli Setiap orang 
3 Pengadaan sarana dan 

prasarana 
Awal Juli Ketua dan wakil 

ketua 
 
 

B. Batu Pansap (Sekitar Danau Sentarum) 
 

Masyarakat lokal yang mendiami suatu wilayah secara turun temurun memiliki konsep 
pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dengan konsistensi 
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pengelolaan dengan pola kearifan yang menggantungkan kehidupannya dari alam. 
Pengelolaan sumberdaya alam tidak dengan mengeksploitasi tetapi mengupayakan 
lahan sebagai pemenuhan kebutuhan.  
 
Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan ekonomis, tapi juga nilai budaya dan 
nilai religi. Pengelolaan dilakukan atas dasar kebersamaan dengan memperhitungkan 
alam sebagai penunjang dan suber keidupan. Pengelolaan yang arif sesuai dengan nilai-
nilai pengetahuan lokal  yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat menjadi 
tantangan ketika kebutuhan dan tuntutan hidup semakin meningkat. Ditengah 
kemajuan dan pesatnya pengembangan perkebunan kelapa sawit yang digalakkan 
pemerintah kabupaten Kapuas Hulu, kondisi masyarakat yang masih menjaga wilayah 
berdasarkan pengetahuan lokal semakin mengalami desakan.  
 
Desakan yang terjadi adalah desakan untuk memberikan wilayah untuk lokasi perluasan 
perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini memerlukan perjuangan yang tidak sedikit untuk 
mempertahankan wilayah dari ancaman eksploitasi sumberdaya alam yang tidak 

terkendali dan mengancam system 
ekologis. Upaya perlindungan kawasan 
dilakukan melalui pemetaan partisipatif. 
Yang diharapkan mampu memberikan 
perlindungan akan hak kelola dan hak 
penguasaan wilayah sehingga pengelolaan 
secara arif sesuai dengan nilai yang dianut 
masyarakat dapat berlanjut.  

 
Pemetaan partisipatif di Dusun Batu 
Pansap dilakukan karena masyarakat 
masih berusaha mempertahankan 

wilayahnya dari ancaman masuknya perkebunan kelapa sawit. Karena jika dilihat dari 
konsesi sawit milik perusahaan group sinar mas, ternyata wilayah Batu Pansap masuk 
dalam kawasan konsesi. Keberadaan masyarakat yang memperjuangkan wilayah dari 
ancaman perkebunan kelapa sawit ini menjadi alasan dilakukannya pemetaan 
partisipatif. Pemetaan partisipatif dusun Batu Pansap yang melalui berbagai tahapan 
dan melalui beberapa metode menghasilkan antara lain dokumentasi mengenai 
kewilayahan baik yang bersifat ruang (spatial) maupun yang bersifat bukan ruang (non 
spatial) seperti data-data sosial ekonomi. 
 
Dari apa yang dilakukan oleh masyarakat di Batu Pansap dalam melakukan pemetaan 
partisipatif, menghasilkan beberapa capaian bersama diantaranya : Masyarakat lokal 
umumnya memiliki kawasan kelola dengan sistem pengelolaan yang berbasis 
keberlanjutan. Dikelola dengan sistem yang menempatkan kearifan lokal dalam 
pengelolaannya. Pengelolaan ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan hidup dan tidak 
dalam konteks eksploitasi. Ruang kelola masyarakat selama ini hanya berdasarkan 
kesepakatan yang turun temurun, disampaikan secara terus menerus kepada 
penerusnya. Dengan konsep demikian, tentu saja pengakuan yang lebih luas terhadap 
ruang kelola wilayah sangat terbatas. Keterbatasan pengakuan berakibat pada 
terancamnya wilayah kelola masyarakat jika pada suatu ketika wilayah kelola 
masyarakat tidak diakui atau dengan kata lain diklaim oleh pihak lain.  

 
Melalui pertemuan kampung, masyarakat menjadi paham bahwa pengakuan atas 
wilayah kelola masyarakat dan hak kelola masyarakat menjadi suatu hal yang penting 
sehingga adanya kenyamanan dalam mengelola dan beraktivitas dalam kawasan kelola 
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Gambar 10. Tim Survey Pemetaan Partisipatif 

masyarkat. Dengan demikian, ada beberapa manfaatan dari pemetaan partisipatif yang 
dilakukan Batu Pansap ini, diantaranya : 
 

a. Adanya pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya pengakuan atas hak kelola 
kewilayahan.  

b. Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam 
berbagi pengetahuan mengenai 
kewilayahan 

c. Tumbuhnya semangat memperjuangkan 
wilayah dari ancaman masuknya 
perkebunan kelapa sawit 

d. Adanya peta wilayah yang dibuat atas 
dasar asal usul dan sejarah yang diceritakan secara turun temurun dan tidak 
bermasalah dengan dusun yang berbatasan 

e. Adanya perencanaan wilayah berdasarkan kebutuhan dan konsep kelola 
masyarakat 

f. Adanya kesepakatan tata batas dari dusun yang berbatasan langsung 
 

Dari semua ini, tentunya ada suatu kendala dan hambatan serta juga cara 
mengantisipasinya, diantaranya: 

1. Kurang harmonisnya hubungan antar tokoh masyarakat terutama dari kalangan 
pemerintahan desa menyebabkan tidak terkoordinasi dengan baik ide pemetaan 
partisipatif 

2. Kurangnya peran aktif  Kepala desa sebagai contack person untuk menyampaikan 
hasil diskusi dan pertemuan sebelumnya dalam rangka memperkuat batas wilayah 
melalui kegiatan pemetaan partisipatif, sehingga masyarakat (yang seharusnya 
sudah mendapatkan informasi) merasa baru dengan ide pemetaan partisipatif. 

3. Adanya konflik sumberdaya alam antar dusun menyebabkan tidak adanya 
kesepakatan bersama untuk dilakukan pertemuan bersama satu desa. Sehingga 
kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat secara utuh 
mengenai pemetaan partisipatif. 

4. Jadwal pelaksanaan yang berdekatan dengan perayaan pesta padi (gawai dayak) 
bagi masyarakat setempat sehingga waktu lebih banyak digunakan masyarakat 
untuk menyiapkan pelaksanaan gawai. 

 
Antisipasi hambatan 

1. Pemetaan partisipatif yang semula direncanakan dilakukan ditingkat desa (Bajau 
Andai) tidak bisa dilakukan karena terdapat konflik kepentingan atar dusun. Selain 
itu, dari ketiga dusun yang berada di Bajau Andai, dua dusun lainnya sudah 
menerima perkebunan kelapa sawit meskipun belum sepenuhnya masyarakat 
menyetujuinya. Hanya dusun Batu Pansap yang masih belum menerima masuknya 
perkebunan masuk ke wilayahnya. Antisipasi yang dilakukan adalah dengan 
melakukan pemetaan partisipatif di tingkat dusun (Batu Pansap), namun tetap 
melakukan komunikasi di tingkat dusun lainnya dalam wilayah desa Bajau Andai. 

2. Kontak person sebagai alur informasi dari dan ke desa Bajau Andai yang dibangun 
ternyata tidak menyampaikan informasi kepada warga, sehingga warga desa 
umumnya tidak mengetahui adanya renca pemetaan partisipatif di desa Bajau 
Andai. Mengantisipasi hal ini, dilakukan komunikasi intensif dengan warga 
masyarakat dan tokoh masyarakat. 

3. Konflik sumberdaya alam yang terjadi antar warga masyarakat mengakibatkan 
terjadinya hubungan yang kurang harmonis sehingga menyulitkan untuk 
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melakukan konsolidasi. Melihat hal ini, maka dilakukan FGD (pertemuan tingkat 
komunitas kecil) untuk menggali informasi dan berusaha memberikan semangat 
untuk menyelasikan persoalan dengan baik-baik.  

4. Melihat jadwal kegiatan yang bertepatan dengan perayaan pesta Padi (gawai 
Dayak) bagi masyarakat setempat, maka dilakukan kegiatan yang bersifat tidak 
mengganggu aktivitas masyarakat sehingga masyarakan menjadi terbuka. 
Masyarakat diberikan waktu untuk mengerjakan persiapan Gawai dan pelaksanaan 
Gawai baru kemudian dilakukan kegiatan lainnya berkaitan dengan Pemetaan 
Partisipatif yang sifatnya mengeluarkan tenaga waktu dan biaya. Sehingga kegiatan 
Pemetaan Partisipatif bisa dilakukan. 
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VII. Kesimpulan Dan Rekomendasi 
 

A. Kesimpulan  
Pengelolaan Air yang efektif dimaksud adalah adanya pengelolaan DAS yang 
berdasarkan ekosistem DAS dengan melihat nilai–nilai kearifan tradisional (traditional 
wisdom) yang ada di masyarakat dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan 
lingkungan yang bersahabat.  
 
Sistem Hidrologi Sungai Kapuas, dengan karakteristik wilayahnya mempunyai Bulan 
basah antara 9 – 12 bulan dan curah hujan yang cukup tinggi antara 3000 –  4500 
mm/tahun. Menjadikan DAS Kapuas ini sebagai kantung dan penentu dari keberadaan 
Provinsi Kalbar dan kawasan lainnya yang bermuara di DAS Kapuas. Dengan kondisi ini, 
maka di wilayah perhuluan DAS Kapuas dijadikan suatu kawasan ’Resapan Air’. Disini 
artinya kawasan tersebut mempunyai pengaruh penting terhadap keberdaan Provinsi 
Kalbar dan Pulau Borneo. 
 
Secara umum, potensi yang ada di DAS Kapuas yang mempunyai panjang sungai 
mencapai 1000 Km dan merupakan Sungai terpanjang di Indonesia, mempunyai peran 
sangat penting di dalam menjaga keseimbangan pembangunan yang terjadi di 
Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan DAS Kapuas menyimpan potensi kekayaan yang 
terdapat di Kalimantan barat, diantaranya : 
 

1. Keberagaman Etnis yang berada di sepanjang Sungai Kapuas; 
2. Sebagai Sumber kehidupan makhluk hidup yang berada di sekitar Das Kapuas; 
3. Sumber mata air DAS Kapuas merupakan wilayah penting di Pulau Kalimantan; 
4. Sebagai penyeimbang ciri khas ; 
5. Sebagai Pedoman dalam pengembangan kawasan di kalbar; 
6. Sebagai Jalur transportasi;  
7. Lahan gambut yang mampu mengaliri air hingga 50 Km ke wilayah daratan. 

 
Keberagaman etnis yang mendiami sepanjang DAS Kapuas merupakan suatu ciri khas 
tersendiri dari bagi Sungai Kapuas ini. Hal ini dapat diartikan bahwa DAS Kapuas 
sebagai suatu identitas etnis di masyarakat, karena dari 9 Sub DAS yang bermuara di 
DAS Kapuas mempunyai berbagai Sub Suku Dayak, juga Melayu, Cina, Jawa, Bugis, 
Madura dengan pola penguasaan kawasan sangat berperan. 
 
Sumber mata air sungai Kapuas yang berada di wilayah perhuluan mempunyai peran 
sangat penting dari keberadaan dan keseimbangan Pulau Kalimantan. Karena lokasi 
sumber mata air Sungai Kapuas berada 4 kawasan pegunungan dan 3 Taman nasional. 
Keempat kawasan pegunungan tersebut ialah Pegununan Schwaneer (Sub Das Melawi, 
sebagian Sungai Sepauk, Sekadau, Pawan Hulu), Pegunungan Muller (Sub Das Manday) , 
Pegunungan Kapuas Hulu (Sungai Ambaloh, Sungai Kapuas Hulu, Danau Sentarum), 
Pegunungan Kapuas Tengah (Sungai Ketungau, Sungau Sekayam, Sebagian Sungai 
Sepauk).   
 
Dalam melihat Ancaman dari DAS Kapuas ini, dapat di bagi menjadi 2 berdasarkan 
potensi yang miliki oleh DAS Kapuas ini yang membentang dan mengalir dari Hulu - 
Hilir, diantaranya : 
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a. Ancaman Secara Alamiah 
 Aktivitas Kawasan Hulu – Tengah (Pelumpuran, Aktivitas pembukaan 

lahan, Penubaan, Keramba ikan karnivora, Penunujukan Konservasi 
baru)  

 Aktivitas Kawasan Hilir, terjadinya anomali air laut, Intrusi air laut; 
 Aktivitas Kawasan Hulu – Tengah – Hilir yang saling berkaitan dalam 

menimbulkan Gangguan terhadap ekologi kelautan (Terumbu Karang / 
coral) 

 
b. Ancaman Secara Buatan / Sengaja 

 Industri Hulu, Pengembangan Perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO, 
aktivitas penebangan hutan, Agroforestry HTI, Pengawetan kayu, PETI, 
Pertambangan (emas, bauksit, uranium, batubara, air raksa, dll) 

 Industri Hilir, Pabrik, pelabuhan, bongkar muat di tengah sungai, 
Pengolahan barang baku setengah jadi 

 Aktivitas Property, perumahan, perkantoran, showroom, mall, gedung2. 
 Konsumerisme Masyarakat, limbah industri rumah tangga dan limbah 

rumah tangga. 
 

 
B. Rekomendasi 

 
Pemetaan Partisipatif merupakan pemetaan yang dilakukan setelah masyarakat 
memahami peta dan pemetaan. Sehingga pemetaan bukanlah suatu hasil akhir dari 
sebuah upaya, melainkan baru sebuah awal. Pemetaan partisipatif juga merupakan alat 
mengorganisir masyarakat untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan menggali 
secara bersama potensi dan memprediksi ancaman kedepan sehingga dapat 
menemukan jalan keluar bersama. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang 
matang dalam melihat kondisi sosial ekonomi di masyarakat dan dilakukan sosialisasi 
secara bertahap untuk mendapatkan hasil pemetaan partisipatif yang optimal. 

 
Terkait pemetaan partisipatif di Dusun Batu Pansap, perlu dilakukan pendampingan 
yang berkelanjutan, dalam upaya monitoring perencanaan yang sudah dikukan. 
Mengingat Batu Pansap berbatasan langsung dengan bukaan kebun sawit, maka perlu 
disuport untuk pengebangan ekonomi alternatif, sehingga masyarakat bisa terus 
menjaga wilayah dari ancaman masuknya perkebunan sawit.  
 
Dalam merencanakan pengembangan dan pembangunan di sekitar danau sentarum, 
haruslah melihat kesesuaian kondisi geografis – sosekbudaya masyarakat sebagai 
bagian dari karakteristik wilayahnya. Dengan perencanaan pengembangan dan 
pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar Danau Sentarum, sangatlah tidak 
sesuai karena : 
 
 Mayoritas mata pencaharian masyarakat bersumber dari hasil ikan (Sungai & 

Danau) serta perkebunan tradisional yang sifatnya beradaptasi dengan kondisi 
alamnya. 

 Danau Sentarum dan di wilayah perhuluannya merupakan sumber dari Sungai 
Kapuas. 

 Danau Sentarum merupakan pengatur sistem hidrologi Sungai Kapuas 
 Danau Sentarum dan sekitarnya secara khusus dan Kabupaten Kapuas Hulu 

umumnya merupakan suatu kawasan yang unik di dunia. 
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Keanekaragaman hayati di sekitar danau sentarum kaya akan jenis endemik spesies 
terlindungi dan menjadikan beberapa ikon khas daerah Propinsi Kalimantan Barat 
maupun Kabupaten Kapuas Hulu, seperti Ikan Arwana, Toman, Belidak, Ulang Uli 
(Botia), madu hutan, bekantan, orangutan serta jenis kayu – kayuan dan lain sebagainya 

 
VIII. Lampiran 

 
 
 
 


