
 
 

I. PENDAHULUAN  
 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan Sebangau ditunjuk menjadi kawasan konservasi berupa Taman 

Nasional Sebangau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 

423/Menhut/II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas ± 568.700 ha.  

Kawasan ini terletak di antara sungai Sebangau dan sungai Katingan, dan berada 

di wilayah administrasi Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota 

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan ditetapkannya Taman 

Nasional Sebangau (TNS) adalah untuk menyelamatkan ekosistem gambut beserta 

keanekaragaman hayati dan keunikan alam untuk kepentingan peningkatan 

kualitas hidup manusia generasi sekarang dan generasi yang akan datang (RPTNS 

2007-2026: 9). 

Potensi TNS berupa kondisi ekosistem lahan gambut yang unik dan terluas 

di Indonesia, aksesibilitas dari bandara yang relatif dekat dan dapat ditempuh 

dengan kendaraan darat sekitar 15 menit. Kawasan ini mempunyai beberapa 

sungai besar dan kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata air, 

misalnya wisata susur sungai, bersampan, susur parit dan memancing sambil 

menikmati indahnya pemandangan alam  dan berbagai macam jenis flora dan 

fauna (burung, kehidupan orang utan, bekantan dan lain-lain).  

Menurut Pusat Penelitian Biologi LIPI (2006) kawasan TNS memiliki 

ekosistem hutan rawa gambut yang terluas, bahkan paling luas di Kalimantan dan 

mengandung keanekaragaman jenis flora yang unik/khas seperti ramin 

(Gonystylus bancanus), jelutung (Dyera costulata), belangeran (Shorea 

balangeran), bintangur (Calophyllum sclerophyllum), meranti (Shorea pinanga), 

nyatoh (Payena leerii), keruing (Dipterocarpus trinervis), agathis (Agathis 

borneensis), menjalin (Xanthophyllum bullatum) dan nyatoh (Payena leerii).   

Nilai tambah yang dapat diperoleh masyarakat sekitar dengan adanya 

penunjukan sebagian kawasan TNS sebagai obyek ekowisata, diantaranya adalah 

terciptanya peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya yaitu masyarakat dapat 

menyediakan jasa layanan penginapan, rumah tinggal (home stay), rumah makan, 

transportasi,  pemandu wisata, pertokoan/kios, penjualan cindera mata (souvenir), 
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warung telekomunikasi dan lain-lain. Dengan adanya kunjungan wisatawan lokal 

maupun internasional, maka akses terhadap kawasan tempat tinggal mereka 

menjadi terbuka, sehingga memudahkan akses masyarakat sekitar ke daerah lain 

atau sebaliknya. Hal yang perlu dipahami dan disadari oleh pemerintah, 

masyarakat dan pelaku usaha adalah semua nilai tambah tersebut dapat diperoleh 

secara berkelanjutan apabila kondisi ekosistem yang menjadi tempat kegiatan 

ekowisata terjaga dengan baik. Masyarakat lokal dapat memberikan  informasi 

mengenai kegiatan ekowisata dan mempengaruhi lebih banyak masyarakat lokal 

untuk mendukung kegiatan ekowisata tersebut (Ezebilo et al. 2010). 

Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dikembangkan oleh World 

Tourism Organisation (WTO) sesungguhnya bertumpu pada tiga landasan pokok 

yaitu kualitas (quality), keberlanjutan/lestari (continuity), dan keseimbangan 

(balance) (Gee dan Fayos Sola 1999).  Mengacu pada ketiga landasan tersebut, 

maka obyek atau daya tarik wisata harus berkualitas dalam arti fisik, memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai serta menarik bagi wisatawan. Berkelanjutan 

dimaksudkan bahwa obyek wisata tersebut harus dilindungi dan dipelihara 

kelestariannya sehingga dapat digunakan oleh generasi sekarang tanpa 

mengorbankan generasi yang akan datang. Sedangkan keseimbangan yang 

dimaksudkan adalah pemanfaatan dan pelestarian kawasan harus seimbang, artinya 

pemanfaatan kawasan untuk kegiatan ekonomi harus selalu seiring dan seimbang 

dengan upaya pelestarian kawasan, sehingga dampak negatif yang diakibatkan dari 

pemanfaatan kawasan dapat ditekan sekecil mungkin atau bahkan ditiadakan. 

Sebagai contoh, pembangunan resort untuk wisata harus dengan bahan bangunan 

serta proses pembangunan yang mengikuti prinsip-prinsip pelestarian, diantaranya 

adalah tidak merubah bentang alam dan sekecil mungkin merubah ekosistem. 

Pihak pembangun resort juga berkewajiban untuk merehabilitasi dan memelihara 

kawasan di sekitarnya agar  kawasan hutan yang digunakan dapat digantikan di 

tempat lain dalam satu hamparan di sekitarnya serta arsitekturnya mengikuti 

budaya setempat. Sedangkan ukuran keseimbangan dapat menggunakan pedoman 

perbandingan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan, 

misalnya 1:2 artinya penggunaan kawasan hutan seluas 1 hektar harus diganti 

dengan melakukan rehabilitasi hutan seluas 2 hektar di tempat lain yang 
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berdekatan, sehingga diharapkan  akan tetap terwujud keseimbangan. Selain hal-

hal tersebut, kesejahteraan masyarakat lokal dan kepuasan wisatawan terhadap 

obyek wisata agar tetap dijaga. Apabila ketiga landasan yang disarankan oleh 

WTO terpenuhi maka obyek wisata akan lestari dan kegiatan pariwisata 

(ekowisata) dapat berlangsung secara berkesinambungan (Ardika 2007).  

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki produk domestik regional bruto 

(PDRB) masih relatif rendah dibandingkan dengan provinsi yang ada di pulau 

Kalimantan  yaitu 0,79 % per tahun, namun laju pertumbuhan PDRB menempati 

posisi tertinggi di Kalimantan yaitu sebesar 5,84% (BPS 2010). Kontribusi sektor 

pariwisata dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terus meningkat, akan tetapi 

kontribusi dari sektor pariwisata di Kalimantan Tengah lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Barat. Pada Tabel 1 diketahui bahwa PDRB Kalimantan Tengah  

tahun 2009 sebesar Rp. 36,2 trilyun, angka ini lebih rendah jika dibandingkan 

dengan provinsi lainnya di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur yang memiliki 

nilai PDRB sebesar Rp. 281,4 trilyun. Di sisi lain, Kalimantan Tengah mempunyai 

potensi kawasan konservasi yang cukup luas yaitu ±1.419.299 ha (diantaranya 

seluas ±568.700 ha adalah TNS) dengan distribusi lokasi yang beragam (dari 

dataran rendah sampai dataran tinggi) yang memiliki potensi keanekaragaman 

hayati sangat tinggi dan prospektif untuk dikembangkan sebagai obyek ekowisata. 

Sementara itu, kawasan konservasi yang ada di Kalimantan Timur seluas ± 

1.813.895 ha, Kalimantan Barat seluas ± 1.531.796 ha dan Kalimantan Selatan 

seluas  ± 212.651 ha. Untuk lebih jelasnya PDRB Kalimantan dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1  PDRB Kalimantan 2004 – 2009 (milyar rupiah)   

No Provinsi 
Tahun 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Kalimantan 
Barat 

29.750,22 33.869,46 37.714,99 42.478,60 48.414,86 53.865,79 

2 Kalimantan 
Tengah 

18.299,98 20.983,16 24.480,03 27.920,07 32.350,80 36.223,98 

3 Kalimantan 
Selatan 

28.028,04 31.794,06 34.670,49 39.438,76 45.525,62 50.548,31 

4 Kalimantan 
Timur 

133.704,07 180.289,09 199.588,12 223.364,65 315.220,36 281.414,00 

Kalimantan 209.782,32 266.935,79 296.453,65 333.202,09 441.501,19 422.052,00 

Sumber : BPS (2010) 

Kontribusi sektor pariwisata terhadap penciptaan lapangan kerja mengalami 

pasang surut. Pada tahun 2004, kontribusi pariwisata terhadap lapangan kerja 

sebanyak 8,49 juta orang atau 9,06 % dari total lapangan kerja nasional. Pada 

tahun 2005, kontribusi pariwisata turun menjadi 6,55 juta orang atau 6,97 % dari 

total lapangan kerja nasional sebesar 93,96 juta orang. Pada tahun 2006 kembali 

turun menjadi 4,41 juta orang atau 4,65 % dari total lapangan kerja. Namun pada 

tahun 2007 kembali meningkat menjadi 5,22 juta orang atau 5,22 % dari total 

lapangan kerja sebesar 99,93 juta orang, dan pada tahun 2009 sebesar 6,98 juta 

orang atau 6,68 persen dari total lapangan kerja. Tabel 2 menunjukkan kontribusi 

sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.  

Tabel 2  Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional tahun 
2000-2009     

Tahun 

Komponen Output 

Dampak terhadap PDB * 
Dampak terhadap Tenaga 

Kerja ** 
Dampak terhadap Pajak Tdk 

Langsung * 
Pariwi-

sata 
Nasional 

Share 
(%) 

Pariwi-
sata 

Nasional 
Share 
(%) 

Pariwi-
sata 

Nasional 
Share 
(%) 

2000 128,31 1.368,09 9,38 7,36 89,84 8,11 5,08 61,3 8,29 

2001 115,17 1.490,97 7,72 7,78 90,81 8,57 5,44 61,57 8,84 

2002 98,81 1.610,01 6,14 7,77 91,65 8,48 5,53 71,19 7,77 

2003 99,24 1.786,69 5,55 7,52 90,79 8,28 5,11 87,08 5,86 

2004 113,78 2.273,14 5,01 8,49 93,72 9,06 5,88 75,23 7,81 

2005 146,8 2.784,96 5,27 6,55 93,96 6,97 6,58 127,11 5,18 

2006 143,62 3.339,48 4,3 4,44 95,46 4,65 5,4 131,05 4,12 

2007 169,67 3.957,40 4,29 5,22 99,93 5,22 6,31 154,31 4,09 

2008 232,93 4.954,03 4,7 7,02 102,55 6,84 8,41 194,74 4,32 

Keterangan : * = trilyun rupiah       ** =  juta orang  
Sumber : Nesparnas  (2010) 
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Kecenderungan kunjungan wisatawan akhir-akhir ini telah bergeser dari 

perkotaan kembali ke alam (back to nature),  sehingga trend ekowisata terus  

meningkat. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Pariwisata Indonesia 

(www.apindonesia.com), sektor pariwisata telah menyumbangkan devisa sebesar 

Rp. 80 trilyun pada tahun 2008 dengan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 

6,5 juta orang. Penerimaan tersebut meningkat 33% dari tahun 2007 (Rp.60 

trilyun) dimana jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 

5 juta orang.  

Namun demikian, kegiatan ekowisata yang memiliki peran penting dalam 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan daerah masih sangat langka, 

bahkan belum berkembang secara optimal. Pemerintah Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah berkeyakinan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk menggali potensi dan memberikan nilai tambah bagi kepentingan daerah 

adalah dengan mengembangkan pariwisata di daerah terutama ekowisata. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan menempatkan pembangunan pariwisata sebagai 

prioritas pembangunan ke enam. TNS merupakan kawasan yang berada di 

wilayah Kalimantan Tengah dan merupakan wilayah  pengembangan baru, 

sehingga pengembangan ekowisatanya diperlukan sinergisitas dari berbagai 

pihak, baik di pusat maupun daerah. Pengembangan ekowisata di tingkat lokal 

dan regional (daerah) menghadapi berbagai permasalahan, baik internal maupun 

eksternal. Oleh karena itu diperlukan suatu keterpaduan semua pihak, baik di 

tingkat lokal maupun regional.     

Agenda pariwisata untuk pengembangan kualitas hidup secara berkelanjutan 

menyatakan bahwa mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan 

berarti mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan 

ke dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan/manajemen diseluruh 

komponen industri pariwisata (Gunawan 2001).   

Di sisi lain sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah maupun Daerah, 

pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan TNS perlu terus ditingkatkan dan 

diintegrasikan. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan darmaga dan bandar udara 

serta jalan raya lintas provinsi yang telah dimulai dan terus dikembangkan di 

Kalimantan Tengah sejak tahun 1980. Dengan pembangunan infrastruktur 
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tersebut, diharapkan akan membuka akses masyarakat ke kawasan TNS, sehingga 

jumlah pengunjung dapat meningkat dari waktu ke waktu, namun tetap sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

ekowisata. Selama ini infrastruktur yang tersedia di sekitar kawasan TNS masih 

sangat terbatas, adapun transportasi yang digunakan untuk memasuki kawasan 

TNS banyak menggunakan jalur jasa air/sungai. Pembangunan infrastruktur di 

atas dilakukan di luar kawasan TNS, yang menghubungkan TNS dengan wilayah 

lain agar tidak mengganggu ekosistem. 

Pengembangan ekowisata di TNS sudah sejalan dengan Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Propinsi Kalimantan Tengah 

(Disparsenibud Kalteng 2008) dan tetap berpedoman pada visi misi TNS, 

sehingga perangkat landasan kebijakan pengembangan ekowisata di TNS sudah 

tersedia. Dengan demikian pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan 

koordinator sudah memberikan kesempatan untuk pengembangan ekowisata di 

TNS, baik melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan, RPTNS, RENSTRA, 

prioritas pembangunan dan RIPPDA Propinsi Kalimantan Tengah. 

Pengembangan ekowisata tidak optimal apabila hanya diserahkan kepada sektor 

swasta, karena motivasi utama hanya memperhitungkan untung dan rugi, 

sebaliknya tidak akan berkembang jika didominasi oleh sektor pemerintah. Pada 

umumnya orientasi sektor swasta adalah keuntungan, sehingga untuk tetap 

menjaga keutuhan ekosistem perlu adanya pengendalian dari Pemerintah, 

mengingat kawasan yang akan menjadi obyek kegiatan adalah kawasan 

konservasi. Oleh karena itu perlu dikaji bentuk kerjasama dan koordinasi yang 

baik antara sektor swasta dan pemerintah (Trihayuningtyas 2010). 

Ekowisata merupakan masa depan produk kehutanan yang prospektif, 

namun masih mempunyai berbagai persoalan terkait dengan kepentingan 

ekonomi, sosial dan budaya,  yang harus disikapi secara seksama dan perlu dibuat 

mekanisme yang jelas, sehingga  kegiatan ekowisata tetap berlangsung. Ekowisata 

tetap mengutamakan konservasi sumberdaya alam (tidak merusak fungsi dan 

keutuhan ekosistem sebagai taman nasional), kawasan hutan konservasi perlu 

dijaga dengan baik karena berfungsi sebagai penyangga semua kehidupan. 

Kegiatan ekowisata yang  tidak direncanakan dan tidak dikelola dengan baik, 
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akan berakibat rusaknya kawasan konservasi, yang merupakan obyek ekowisata. 

Apabila ekowisata hanya memperhatikan aspek ekonomi saja, dikhawatirkan 

kerusakan obyek ekowisata akan lebih parah, dan oleh karena itu perlu dicari jalan 

keluar yang bijaksana.  

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan berbagai sumber yang 

diperoleh dari TNS terdapat beberapa potensi yang dapat dikaji dalam model 

pengembangan ekowisata di TNS antara lain:  

a. Ekosistem hutan rawa gambut dan berbagai keanekaragaman jenis flora 

diantaranya adalah balangeran (Shorea balangeran), jelutung (Dyera 

costulata), pulai (Alstonia scholaris)  dan fauna yaitu orangutan (Pongo 

pygmaeus), bekantan (Nasalis larvatus), monyet ekor panjang (Macaca 

fascicularis),  owa-owa (Hylobates aghilis), burung bangau tong tong 

(Leptoptilos javanicus.), enggang gading (Rhinoplax vigil) yang mempunyai 

keunikan dan langka.  

b. Kesenian lokal dan kebiasaan masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-

hari, mencerminkan nilai budaya lokal  dan sosial yang masih bertahan sampai 

sekarang. Penduduk suku Dayak Ngaju sebagai penduduk asli dengan 

kesenian pesisir dan kebiasaan mencari makan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dilakukan dengan kearifan lokal, mengambil tanpa mengganggu 

ekosistem yang ada. 

c. Usaha kerajinan khas di daerah TNS diantaranya adalah anyaman purun (tikar, 

topi, sandal kamar) dan kerajinan anyaman rotan  (tikar, topi, rajungan, tas). 

Sedangkan makanan tradisional yang hanya dapat ditemui di daerah 

Kalimantan Tengah adalah berbagai jenis ikan air tawar yang diolah dengan 

dibakar atau digoreng atau makanan berkuah yang lazim disebut juhu. Ikan 

tersebut juga dapat dicampur dengan umbut yaitu juhu singkah umbut atau 

juhu singkah rotan irit.  

d. Atraksi wisata yang menarik serta berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di 

kawasan TNS, misalnya bersampan/dayung, susur sungai, susur parit,  

memancing, mengamati perilaku orang utan dan satwa lainya dihabitat 

aslinya, melihat pemandangan alam, fotografi, dan lain-lain (Departemen 

Kehutanan 2008). 



8 
          
 

 

Trend baru ekowisata tersebut telah memberikan dampak positif bagi 

masyarakat  sekitar, diantaranya adalah terbukanya akses keluar sehingga terjadi 

hubungan yang  lebih luas,  meningkatnya perekonomian daerah sekitar dan 

meningkatnya perhubungan dan komunikasi. Namun demikian mengingat bahwa 

obyek ekowisata berada di kawasan konservasi, maka dampak negatif terhadap 

kawasan konservasi tersebut harus benar-benar dikendalikan, karena dapat 

menimbulkan kerusakan kawasan atau mengancam kelestarian lingkungan. Oleh 

karena itu diperlukan model pengembangan ekowisata di TNS secara 

komprehensif yang melibatkan stakeholders terkait dan memperhatikan aspek-

aspek penting ekowisata, yang dapat diimplementasikan dilapangan dengan baik 

dan benar. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Model pengembangan ekowisata di TNS merupakan suatu model 

pengembangan yang dilakukan untuk berbagai usaha wisata, ditinjau dari potensi 

lokal hingga pengembangannya di tingkat regional. Potensi lokal berkaitan 

dengan berbagai persoalan dan keunggulan ekowisata di TNS, sehingga dapat 

dimanfaatkan masa sekarang dan dikembangkan masa yang akan datang. 

Pengembangan  ekowisata di TNS masih belum optimal, dengan demikian model 

pengembangan ekowisata yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan status 

kawasan TNS sebagai kawasan konservasi dengan upaya pengembangan 

ekowisata. Pengembangan yang dimaksud adalah dengan memperhatikan status 

kawasan, aspek ekowisata, potensi ekowisata  yang ada, hasil analisis, 

stakeholders,  pemasaran dan ketentuan yang berlaku.   

Wilayah TNS secara administratif terletak di enam Kecamatan pada dua 

Kabupaten dan satu Kota, yaitu Kecamatan Sebangau Kuala di  Kabupaten Pulang 

Pisau seluas 172.260 ha (38%); Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan 

Mendawai, Kecamatan Kamipang dan Kecamatan Tasik Payawan di Kabupaten 

Katingan seluas 348.170 ha (52%); dan Kecamatan Sebangau di Kota 

Palangkaraya seluas  48.270 ha (10%), Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga 

wilayah pemanfaatan dari kawasan ini merupakan wilayah terpadu dengan 

wilayah pemanfaatan Kabupaten dan Kota setempat. 
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Namun demikian, belum semua kabupaten dan kota tersebut dapat 

memadukan kepentingan kawasan konservasi untuk pengembangan  ekowisata. 

Sampai dengan saat ini kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan 

TNS masih belum bersedia dijadikan sebagai bagian dari TNS. Hal tersebut cukup 

beralasan karena kebijakan terkait Taman Nasional merupakan wewenang 

langsung dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan). Dengan memberikan 

wilayah tersebut, maka secara tidak langsung wilayah tersebut tidak dapat 

dimanfaatkan oleh kabupaten atau kota untuk dikembangkan sesuai keperluan 

daerah. Dengan demikian, diperlukan suatu cara yang dapat diterima berbagai 

kepentingan di tingkat kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan 

wilayah TNS. Cara yang ada diharapkan sesuai dengan kebijakan di tingkat 

nasional, terutama peningkatan kapasitas penduduk lokal yang mendiami wilayah 

tersebut. Mereka mengatakan bahwa sebelum dibentuknya TNS kondisi mereka 

lebih baik daripada yang mereka dapatkan sekarang ini. 

Penduduk di sekitar TNS sebagian besar merupakan penduduk dengan mata 

pencaharian sebagai petani ladang, pencari ikan di sungai dan hasil hutan. 

Sementara itu keperluan sehari-hari (sembako) yang tidak dapat disediakan oleh 

wilayah desa tersebut  diperoleh dari desa dan kota lain yang lebih besar. Jarak 

yang sulit untuk dijangkau dan hanya bisa dilewati melalui susur sungai 

menyebabkan wilayah ini kurang mendapat perhatian. Akibatnya kebutuhan akan 

kesehatan, listrik, air bersih maupun telekomunikasi belum dapat terpenuhi secara 

keseluruhan, sehingga sebagian penduduk di wilayah desa ini menjadi tertinggal 

dari daerah lain. Dampak lain yang muncul adalah tingkat kepedulian terhadap 

upaya melestarikan lingkungan menjadi berkurang, karena wilayah hutan dan 

sungai menjadi wilayah untuk mata pencaharian utama misalnya mencari ikan dan 

rotan, bahkan tidak jarang usaha masyarakat tersebut justru merusak tatanan 

lingkungan TNS  yang sudah ada.  

Kawasan TNS merupakan kawasan hutan gambut yang memiliki peranan 

penting dalam penyelamatan hutan gambut di Kalimantan Tengah, karena pada 

musim penghujan mampu menampung air yang sangat besar dan waktu musim 

kemarau menyalurkan air untuk memenuhi semua  kehidupan. Kawasan ini juga 

merupakan daerah rendah yang mengalami pasang surut air laut dan merupakan 
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daerah yang rentan terhadap bahaya kebakaran hutan pada musim kemarau. Tanah 

gambut akan mudah terbakar dan untuk memadamkan kebakaran tanah gambut 

yang sangat luas, diperlukan genangan air yang dapat merendam gambut, yang 

diharapkan datang dari air hujan atau dari pasang surut air laut. Selain persoalan 

perubahan kualitas lingkungan, kerusakan juga masih terjadi karena adanya 

penebangan liar dan perambahan hutan di TNS. Penebangan liar dilakukan tanpa 

mempertimbangkan keseimbangan alam lingkungan yang terjadi, apalagi dalam 

skala yang tinggi. Oleh karena itu, agar tidak terjadi lagi asap  akibat kebakaran 

gambut pada musim kemarau dan penebangan liar yang merusak lingkungan, 

diperlukan suatu aturan dan tatanan yang memadai. Hal ini dimaksudkan agar 

keseimbangan alam tidak terusik, tetapi juga harus diperhatikan tingkat 

perekonomian masyarakat setempat agar terus meningkat, tanpa perlu merusak 

lingkungannya. Dengan kata lain, terkait dengan pengembangan daerah ekowisata 

diperlukan berbagai usaha wisata yang menunjang perekonomian masyarakat 

setempat dan perbaikan lingkungan dengan berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku.   

Salah satu hal yang terlihat sulit untuk dilakukan sebagai upaya 

pengembangan usaha wisata di TNS adalah minimnya infrastruktur yang 

menunjang usaha-usaha tersebut. Usaha penginapan tidak mudah untuk 

disediakan dan dijangkau karena akses yang dilalui sebagian besar hanya melalui 

sungai. Namun demikian, karena lokasi TNS ini tidak terlalu jauh dari pusat kota 

Palangkaraya, maka wisatawan dapat menginap di hotel-hotel yang ada di kota 

Palangkaraya.    

Usaha kerajinan yang menjadi salah satu usaha lokal turun-temurun juga 

tidak dapat dilakukan dengan mudah karena tidak adanya sistem pemasaran dan 

produksi yang stabil. Usaha makanan yang mendukung usaha lainnya juga tidak 

memadai karena kurangnya peminat dan pembeli yang potensial. Sementara itu, 

dilihat dari potensinya, makanan tradisional di wilayah ini cukup unik dan 

beragam, seperti lamang, soto, ikan kering, seluang, pepes ikan serta beragam 

jenis masakan yang berasal dari ikan sungai. Terdapat jajanan tradisional yang 

tidak dimiliki oleh daerah lain tapi terdapat di wilayah ini misalnya umbut (sop 

rotan) dan lain-lain. Buah-buahan di daerah ini juga tidak kalah berkembang jika 
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dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia seperti durian, manggis, duku, 

rambutan, mangga, tangkuhis, cempedak, nanas, pisang, dan lainnya. Akibat 

minimnya infrastruktur yang menunjang wilayah TNS, keunggulan potensi 

wilayah ini belum dapat berkembang dengan baik.  

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh pengelola BTNS, jumlah 

pengunjung ke Taman Nasional Sebangau pada tahun 2006 sebanyak 209 orang, 

tahun 2007 sebanyak 240 orang, tahun 2008 sebanyak 160 orang, tahun 2009 

sebanyak 184 orang dan tahun 2010 sebanyak 425 orang (Tabel 3). Jumlah 

wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan kecuali 

pada tahun 2008. Data kunjungan tersebut tidak termasuk kunjungan yang tidak 

dipungut biaya sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti kegiatan 

kader konservasi dan kunjungan resmi seremonial lainnya yang jumlahnya 

mencapai ribuan orang. Dari data yang ada, jumlah pengunjung dirasakan masih 

sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi yang ada di TNS, oleh karena 

itu kegiatan wisata di TNS perlu dioptimalkan, agar jumlah wisatawan yang 

berkunjung lebih banyak lagi, dengan tetap memperhatikan kondisi kawasan dan 

prinsip pelestarian kawasan.  

Tabel 3  Data jumlah pengunjung ke TNS berdasarkan  asal wisatawan tahun 
2006-2010 

No Asal wisatawan 
Jumlah pengunjung (orang) 

Total 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Mancanegara 24 45 68 58 99 294 
2 Nusantara 185 195 92 126 326 924 

Jumlah 209 240 160 184 425 1218 
Sumber : Balai TNS  (2011) 

Menyadari akan potensi dan persoalan yang begitu kompleks di TNS, maka 

diperlukan suatu model strategi yang tepat agar wilayah ini dapat berkembang 

menjadi daerah tujuan ekowisata yang potensial, bahkan menjadi pintu gerbang 

pariwisata Kalimantan Tengah, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip 

pelestarian lingkungan. Diharapkan pengembangan  ekowisata tersebut mampu 

memberikan nilai tambah bagi semua pihak secara sosial, ekonomi, budaya dan 

lingkungan, melalui berbagai macam usaha wisata, sehingga kawasan TNS dapat 

berkembang secara optimal, namun tetap dapat meminimalkan dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh pengembangan tersebut, sehingga diperoleh keseimbangan.  
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Keseimbangan sangat erat dengan kelestarian (sustainability) yang 

merupakan integrasi dari faktor ekonomi, lingkungan dan sosial budaya 

masyarakat. Oleh karena itu semua upaya yang dilakukan harus memperhatikan 

koridor lingkungan dan diarahkan untuk terus memperbaiki lingkungan, sehingga 

diharapkan akan terwujud suatu kelestarian lingkungan maupun usahanya (bisnis), 

yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Taman Nasional termasuk kategori II dalam International Union for 

Conservation of Nature & Natural Resources (IUCN) Protected Area Category 

(1994) dan didefinisikan sebagai wilayah alamiah di daratan atau lautan yang 

ditunjuk untuk melindungi integritas ekologi satu atau lebih untuk kepentingan 

generasi kini dan yang akan datang, melarang eksploitasi dan okupasi atau hunian 

yang bertentangan dengan tujuan penunjukkannya serta memberikan landasan 

untuk kepentingan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan 

memberikan kesempatan bagi pengunjung yang ramah secara ekologi dan budaya 

(Setyadi et al. 2006: 55).  

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian  adalah: 

1. Apa aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam model 

pengembangan TNS sebagai kawasan ekowisata (ecotourism)? 

2. Bagaimana aspek supply dan demand dalam model pengembangan ekowisata 

di kawasan TNS? 

3. Dimana potensi ekowisata di TNS yang prospektif ? 

4. Bagaimana strategi pengembangan ekowisata di TNS? 

5. Bagaimana model pengembangan ekowisata di TNS, sehingga menjadi 

wisata yang berkelanjutan? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengkaji berbagai aspek penting dan strategi 

dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan di TNS, dengan: 

1. Analisis aspek-aspek penting dalam model pengembangan TNS sebagai 

kawasan ekowisata (ecotourism). 

2. Analisis terhadap  aspek supply dan demand dalam strategi pengembangan 

ekowisata di kawasan TNS. 

3. Kajian terhadap potensi pengembangan ekowisata di TNS.  

4. Membangun strategi pengembangan ekowisata di TNS. 

5. Merumuskan model pengembangan ekowisata di TNS. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang  lingkup penelitian ini lebih memfokuskan pada penyusunan model 

pengembangan ekowisata di TNS dengan memperhatikan keseimbangan tiga pilar 

utama (ekonomi-konservasi-sosial budaya masyarakat). Aspek yang dikaji 

meliputi analisis masalah dan solusi aspek-aspek penting, supply-demand, strategi 

penyusunan model dan rekomendasi. Aspek-aspek penting yang dikaji meliputi 

konservasi, pemasaran, daya tarik, ekonomi sosial dan budaya, konsumen dan tata 

kelola. 

Konservasi yang dimaksud adalah pemanfaatan kawasan secara lestari, 

sedangkan pemasaran menekankan pada penyampaian informasi dan promosi 

produk dan atraksi ekowisata. 

     

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Pemerintah : 

 1) Kementerian Kehutanan dalam  membina pengembangan ekowisata di 

kawasan konservasi, khususnya di TNS. 

 2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif dalam pengembangan 

ekowisata di kawasan konservasi yang sejenis. 

 3) Balai TNS  : 

a. Pedoman dalam merencanakan  pengembangan ekowisata di 

wilayahnya.  

b. Acuan dalam pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati hutan 

rawa gambut di TNS. 

2. Pemerintah daerah sebagai acuan dalam pengembangan ekowisata di  daerah 

konservasi.  

3. Ilmu pengetahuan dalam rangka mengimplementasikan strategi pengembangan 

dan pola pikir serta metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan 

masalah melalui pendekatan sistem. 

4. Investor dalam memahami strategi pengembangan dan prospek ekowisata di 

TNS.  
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1.6   Kebaruan (Novelty) 

Penelitian yang dilakukan di TNS pada umumnya bersifat parsial misalnya 

penelitian mengenai studi kelimpahan burung, pengembangan ekowisata berbasis 

komunitas dan pemasaran ekowisata. Sedangkan penelitian ini bersifat  

komprehensif melibatkan banyak pihak yang menghasilkan aspek-aspek penting, 

masalah, solusi dan strategi yang selanjutnya menjadi sebuah model 

pengembangan ekowisata di TNS sebagai kebaruan dalam penelitian ini. 

Selain itu, noveltynya apabila dibandingkan dengan penelitian Syahadat 

(2005 & 2007), Asso et al. (2007), dan Lubis (2006) adalah pada penggunaan alat 

analisis, yaitu dengan metode Analytic Network Process (ANP).  Pada umumnya 

penelitian tentang strategi pengembangan ekowisata belum menggunakan ANP 

sebagai alat analisis, namun masih banyak yang menggunakan analisis Strength, 

Weakness, Opportunity and Threat (SWOT), Internal/External Factor Evaluation 

(IFE–EFE), Boston Consulting Group Matrix (BCGM), Quantitative Strategic 

Planning Matrix (QSPM), dan sebagainya. Dengan demikian pengembangan 

ekowisata di TNS yang akan datang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, 

namun tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi  dan 

kepentingan konservasi, sehingga dapat berkelanjutan. 
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