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ABSTRAK 
Perubahan status kawasan hutan Sebangau menjadi Taman Nasional Sebangau (TNS) telah membawa 

perubahan kepada masyarakat di sekitar kawasan TNS yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap 

sumber daya alam. Informasi awal tentang pola pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat desa 

penyangga TNS sangat diperlukan untuk mendukung penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga. 

Studi ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada tiga desa penyangga Taman Nasional Sebangau 

yaitu di Desa Baun Bango, Tumbang Ronen dan Sebangau Permai. Studi menunjukkan bahwa pemanfaatan 

sumber daya alam oleh masyarakat desa penyangga meliputi pemanfaatan getah jelutung, gemor dan kayu 

galam serta penangkapan ikan dari danau-danau di dalam kawasan TNS. Pemanfaatan oleh masyarakat 

dilakukan secara tadisional akan tetapi ada yag dilakukan secara destruktif sehingga ke depannya perlu 

dilakukan sosialisasi  yang lebih intensif tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang untuk 

dimanfaatkan dari kawasan TNS.   

Kata kunci: Taman Nasional Sebangau, desa penyangga, sumber daya alam 

I.  PENDAHULUAN 
Hutan Sebangau memiliki luas 568.700 ha yang merupakan habitat populasi orang utan  

(Pongo pigmaeus) terbesar di dunia  (Husson dan Morrogh-Bernard, 2004). Lebih lanjut, Husson 

dan Morrogh-Bernard (2004) menemukan penurunan drastis jumlah orang utan dari 13.430 

menjadi 6-190 individu selama periode 1996-2003 yang disebabkan karena pembalakan illegal 

dan kebakaran hutan. Beberapa studi yang telah dilakukan terhadap populasi orang utan (Husson 

dan Morrogh-Bernard, 2004; Morrogh-Bernard et al., 2003 dan Husson et al., 2001) 

merekomendasikan pentingnya perlindungan orang utan dengan mengkonservasi hutan rawa 

gambut yang merupakan habitat mereka. Pada bulan Oktober tahun 2004, hutan Sebangau 

secara resmi telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai Taman Nasional melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 423/ Menhut-II/ 2004. Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, 

hutan Sebangau memiliki status hutan produksi dan hutan produksi terbatas (RTRWP Kalimantan 

Tengah 2003).  

Taman Nasional Sebangau terletak di bagian selatan dari provinsi Kalimantan Tengah dan 

diapit dua sungai yaitu sungai Sebangau dan sungai Katingan, merupakan hutan rawa gambut 

yang tersisa di Kalimantan Tengah. Secara administratif, TN Sebangau masuk di dalam kabupaten 
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Katingan (52%), Pulang Pisau (38%) dan Palangkaraya (38%). Dari ketiga kabupaten, hanya 

wilayah TN Sebangau yang masuk ke dalam kabupaten Pulang Pisau yang telah temu gelang, 

sedangkan untuk kota Palangkaraya dan kabupaten Katingan sampai saat ini belum menyetujui 

batas-batas wilayah TN Sebangau. 

Wilayah TN Sebangau ini dikelilingi 45 desa, 7 desa termasuk kabupaten Pulang Pisau, 1 

kelurahan termasuk wilayah kota Palangkaraya dan 37 desa termasuk kabupaten Katingan. Desa-

desa ini berada di sepanjang sungai Sebangau dan sebagian besar berada di sepanjang sungai 

Katingan. Persoon dan Aliayub (2002) menyatakan bahwa sekitar 55.000 orang tinggal dan 

menggantungkan mata pencaharian dari sungai Sebangau, sungai Katingan dan sumber daya 

alam dari hutan Sebangau.  

Dalam mengelola kawasan konservasi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-

permasalahan yang ada di daerah penyangganya (buff er zone) yaitu kemiskinan, kesehatan, 

aksesibilitas, kebutuhan hidup primer (pangan, sandang, papan, air, listrik dan pendidikan), 

karena pengelolaan daerah penyangga yang efektif  dapat mengurangi tekanan masyarakat 

terhadap sumber daya alam di dalam kawasan konservasi. Sesuai dengan UU NO. 5 tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, daerah penyangga adalah 

wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam baik sebagai 

kawasan hutan lain, tanah negara maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu 

menjaga suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Oleh karena itu daerah penyangga ini 

mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mengurangi tekanan penduduk ke dalam kawasan 

lindung, memberi kegiatan ekonomi masyarakat dan merupakan kawasan yang memungkinkan 

adanya interaksi masyarakat secara berkelanjutan bagi masyarakat dengan kawasan konservasi. 

Bismark dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa dalam penetapan dan pengelolaan daerah 

penyangga kawasan konservasi harus didasarkan pada tiga aspek terkait yaitu: aspek ekologi, 

ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sehingga daerah penyangga memiliki nilai ekonomi yang 

mampu meningkatkan taraf hidup dan persepsi masyarakat dalam menjaga keutuhan kawasan 

konservasi. 

Tulisan ini memberikan informasi awal pola pemanfaatan sumberdaya alam oleh 

masyarakat di tiga desa penyangga TNS yaitu Desa Baun Bango dan Tumbang Ronen Kec. 

Kamipang Kab. Katingan serta desa Sebangau Permai, Kec Sebangau Kuala, Kab Pulang Pisau, 

Provinsi Kalimantan Tengah. Studi ini dilaksanakan dengan memilih pendekatan studi kasus. 

Menurut Pasolong (2005) penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara 

mendetail. Objek yang diteliti dalam hal ini adalah desa daerah penyangga pada TN Sebangau. 

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui pengisian kuesioner yang diisi oleh beberapa responden dari masyarakat desa 

penyangga TN Sebangau di Kalteng. Data primer dikumpulkan dari masyarakat Desa Baun Bango, 

Desa Tumbang Ronen dan Desa Sebangau Permai. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

melalui pustaka, laporan tertulis dan dokumendokumen. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi 

peraturan perundangan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengelolaan sumber 
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daya alam di kawasan konservasi. Data primer yang diambil dalam penelitian ini disajikan pada 

Tabel 1. 



 

 

 Tabel 1. Data primer yang diperlukan dan metode 

pengumpulannya  

 

No. Data primer Metoda Pengumpulan Data Subjek 

1. Sejarah desa Wawancara, PRA Masyarakat 

2. Sosial ekonomi masyarakat Wawancara, observasi, PRA Masyarakat 

3. 
Interaksi masyarakat dengan kawasan  

(pemanfaatan SDA) 
Wawancara, observasi, PRA Masyarakat 

4. 
Penggunaan lahan oleh masyarakat/ akses 

terhadap SDA) 
Wawancara, observasi, PRA Masyarakat 

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data 

yang dipergunakan adalah: memilih informan,wawancara, PRA, observasi dan studi dokumen. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif, eksplanasi, tabulasi data kualitatif, dan 

interpretasi untuk memberikan makna dari data-data yang tersedia. Desa Baun Bango, Tumbang 

Ronen, dan Sebangau Permai dipilih sebagai lokasi penelitian karena ketiganya masuk dalam desa 

uji coba implementasi model pengelolaan daerah penyangga. Wawancara mendalam dilakukan 

pada 140 responden (35 orang per desa). 

  

II. PROFIL DESA STUDI DAN POLA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM 
 A.  Desa Baun Bango 

Secara administratif, desa Baun Bango berada di wilayah Kecamatan Kamipang, 

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.  Luas Desa Baun Bango adalah 625 km2. Luasan 

tersebut terdiri dari pemukiman (96 Ha), persawahan (12 Ha), ladang (144 Ha), kebun rotan (254 

Ha), kebun karet (75 Ha), dan hutan rakyat (300 Ha). Batas wilayah Desa Baun Bango di sebelah 

utara adalah Desa Asam Kumbang (Kecamatan Kamipang), sebelah selatan berbatasan dengan 

Desa Tumbang Ronen (Kecamatan Kamipang), sebelah timur berbatasan dengan Kotamadya 

Palangkaraya dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cempaga (Kabupaten 

Kotawaringin Timur). Sebagaimana keadaan topografi  kawasan hutan rawa gambut umumnya, 

topografi  Desa Baun Bango sebagian besar tergolong datar dengan kelerengan <2% dengan 

ketinggian antara 0-35 meter dpl. Pola curah hujan di seluruh kawasan TNS adalah pola tunggal 

yang menunjukkan bahwa kawasan TNS mengalami musim penghujan dan musim kemarau 

masing-masing satu kali dalam satu periode.  Dengan demikian terdapat satu kali periode dengan 

curah hujan tertinggi yaitu pada Bulan Nopember dan satu kali dengan curah hujan terendah 

pada pola lainnya, yaitu Bulan Agustus.  

Jumlah penduduk Desa Baun Bango adalah 762 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 229 

KK. Masyarakat yang tinggal di desa ini mayoritas adalah suku Dayak Ngaju sebagian kecil suku 

Banjar atau suku Jawa yang telah melakukan perkawinan dengan masyarakat lokal. Agama yang 

dianut oleh penduduk Desa Baun Bango adalah Islam (73%), Hindu Kaharingan (20,5%) dan 

Kristen Protestan (6,5%). Masyarakat hidup damai dalam keberagaman agama, karena cikal bakal 

penduduk desa ini  memeluk agama yang berbedabeda pula. 



 

 

Jarak Desa Baun Bango dengan Ibukota Kabupaten Katingan (Kota Kasongan) berkisar 24 

km dan hanya dapat dicapai melalui jalur transportasi air yaitu menyusuri Sungai Katingan 

menuju kearah hilir dengan menggunakan speed boat, kapal motor, kapal motor yang berukuran 

kecil (kelotok), perahu motor (alkon/ces), dan perahu tradisional (jukung). Sarana komunikasi di 

desa Baun Bango sudah relatif maju dikarenakan sudah terdapat wartel (warung telekomunikasi) 

dan berdirinya BTS yang memungkinkan penggunaan handphone dapat dilakukan di desa ini. 

Pendidikan di Desa Baun Bango sudah lengkap karena merupakan ibukota Kecamatan 

Kamipang. Terdapat sarana fi sik Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Jumlah murid baik di tingkat SD hingga SLTA juga relatif cukup banyak karena beberapa desa yang 

lokasinya dekat seperti Tumbang Ronen hingga Desa Jahanjang bahkan Desa Keruing banyak yang 

bersekolah di Desa Baun Bango. 

Kondisi sarana kesehatan di Desa Baun Bango juga baik hal ini dikarenakan sudah 

terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Puskesmas ini tidak hanya melayani 

masyarakat Desa Baun Bango tetapi juga delapan desa lainnya yang berada dalam administrasi 

Kecamatan Kamipang. 

Dalam bidang ekonomi kegiatan masyarakat Kecamatan Kamipang lebih banyak bermata 

pencarian sebagai nelayan (65%), petani rotan dan karet (20%), pegawai negeri (10%), pedagang 

(3%) dan buruh tani (2%). Walaupun nelayan merupakan mata pencaharian sebagian besar 

penduduk, namun masyarakat kebanyakan hanya menjual ikan di musim kemarau, karena di 

musim hujan ikan sulit didapat.  

Kegiatan penangkapan ikan tidak hanya terbatas dalam lingkup batas desa mereka, tetapi 

dapat menangkap jauh ke daerah lain di desa-desa tetangga atau mencari di danau-danau sekitar 

desa. Kegiatan sebagai nelayan lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki sedangkan kaum 

perempuan lebih banyak mencari rotan.  

Pola pemanfaatan sumber daya alam di desa Baun Bango disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pola pemanfaatan sumber daya alam masyarakat desa Baun Bango yang diambil                                      

dari dalam maupun luar kawasan TN Sebangau 

 Jenis SDA Pelaku  Dalam Kawasan  Luar Kawasan  Kendala 

1.  Perikanan 65 %  Penangkapan ikan 

di danau-danau di 

dalam kawasan 

 

 

Penangkapan ikan di Sungai 
Katingan dan danau-danau 
di sekitarnya Budidaya ikan 
di dalam keramba di Sungai  
Katingan 

 

 

Ikan sulit didapat 
di musim 
penghujan Harga 
ikan rendah 
karena  
transportasi 

mahal 



 

 

2.  Pertanian dan 

Agro-forestry 
20 %  

- 

 

 

Penanaman padi tadah 

hujan dan sayuran 

Penanaman rotan dan 

karet dengan sistem 

agroforestry 

 

 

Banjir yang tidak 

dapat diprediksi 

Harga rotan 

rendah 

3.  Kehutanan 2 %  Pengambilan getah 

jelutung dan gemor 
 

- 
 Lokasi jauh 

Desa Baun Bango termasuk desa tradisional, dengan mata pencaharian mayoritas adalah 

mencari ikan. Pada waktu kawasan hutan Sebangau masih berstatus hutan produksi, sebagian 

besar penduduk desa Baun Bango memiliki mata pencaharian sebagai pekerja kayu. Dengan 

diubahnya status kawasan ini menjadi Taman Nasional, sebagian besar penduduk desa Baun 

Bango kehilangan mata pencahariannya dan kembali ke pekerjaannya yang lama sebagai pencari 

ikan. Oleh karena itu mayoritas (65%) dari penduduk desa ini bergantung pada bidang perikanan. 

Masuknya program pemberdayaan masyarakat oleh WWF dalam bidang perikanan telah 

membawa trend budidaya ikan dalam karamba dan dalam bidang pertanian dan agroforestry 

telah mengubah sebagian kecil (20%) penduduk untuk beralih bertanam padi di sawah tadah 

hujan dan menanam karet dan rotan dengan system agroforestry.  

 

Gambar 1. Budidaya ikan dalam keramba di desa Baun Bango 

 B.   Desa Tumbang Ronen 

Secara administratif, desa Tumbang Ronen berada di dalam wilayah Kec Kamipang 

Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Ronen memiliki luas wilayah 

sekitar 18.624 hektar dan terletak di tepi Sungai Katingan. Desa ini terletak di antara Desa Baun 



 

 

Bango (sebelah Timur) dan Desa Jahanjang (sebelah Barat). Wilayah desa ini ada di sebelah kedua 

sisi sungai Katingan, namun perkampungan penduduk hanya berada di sisi utara (kiri) sungai. Sisi 

selatan sungai di bagian yang tinggi (kereng) dimanfaatkan masyarakat untuk usaha pertanian 

dan perkebunan. Sebagaimana keadaan topografi  di Desa Baun Bango, topografi  Desa Tumbang 

Ronen sebagian besar tergolong datar dengan kelerengan <2% dengan ketinggian antara 0-35 

meter dpl.  

Jumlah penduduk Desa Tumbang Ronen adalah 481 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 

106 KK. Masyarakat yang tinggal di daerah ini mayoritas suku Dayak Ngaju yang memeluk agama 

Islam. Jarak Desa Tumbang Ronen dengan Ibukota Kabupaten Katingan (Kota Kasongan) berkisar 

28 km dan hanya dapat dicapai melalui jalur transportasi air yaitu menyusuri Sungai Katingan 

menuju ke arah hilir dengan menggunakan speed boat, kapal motor, kapal motor yang berukuran 

kecil (kelotok), perahu motor (alkon/ ces), dan perahu tradisional (jukung).  

Komunikasi di desa Tumbang Ronen sudah dapat menggunakan telepon seluler karena 

masih dapat menangkap sinyal dari BTS di Baun Bango. Sarana kesehatan terdekat yang dapat 

diakses oleh masyarakat Desa Tumbang Ronen adalah Puskesmas di Desa Baun Bango. Puskesmas 

ini dapat dijangkau dengan jukung/ perahu motor dalam waktu 15 menit 

Desa Tumbang Ronen hanya memiliki 1 Sekolah Dasar. Namun tingkat pendidikan 

sebagian masyarakatnya cukup tinggi. Terdapat 10 sarjana dari desa ini yang telah sukses di 

Palangkaraya dan di daerah lain, walaupun di sisi lain 286 penduduknya tidak mengenyam 

pendidikan formal. Untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, anak-anak Tumbang 

Ronen harus bersekolah di SMP dan SMA di desa lain, yaitu di Baun Bango. Alat transportasi yang 

digunakan anak-anak ini adalah perahu jukung yang mereka kendarai sendiri dan ditempuh dalam 

waktu kurang lebih 20 menit. 

 

Gambar 2. Dua nelayan warga desa Tumbang Ronen sedang memasang jerat ikan 



 

 

Pola pemanfaaatan sumber daya alam masyarakat desa Tumbang Ronen disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Pola pemanfaatan sumber daya alam masyarakat desa Tumbang Ronen  

 Jenis SDA Pelaku  Dalam Kawasan Luar Kawasan  Kendala 

1.  Perikanan 80 %  Penangkapan ikan 

di danau-danau di 

dalam kawasan 

• Penangkapan ikan  
di Sungai Katingan 
dan danau-danau di 
sekitarnya  

• Budidaya ikan di 

dalam keramba di 

Sungai Katingan 

 

 

Ikan sulit didapat di 
musim penghujan 
Harga ikan rendah  
karena transportasi  
mahal 

2.  Pertanian dan 

Agroforestry 
15 %  

- 

• Penanaman padi  
tadah hujan dan 
sayuran 

• Penanaman rotan  
dan karet dengan 

sistem agroforestry 

 

 

Banjir yang tidak 

dapat diprediksi 

Harga rotan rendah 

3.  Kehutanan 2 %  

 

Pengambilan  
getah jelutung dan 
gemor 
Pengambilan kayu 

untuk pembuatan 

perahu 

-/  
 

Lokasi jauh 
Kayu semakin sulit 

didapat 

Walaupun Desa Tumbang Ronen dan Desa Baun Bango adalah desa tradisional, akan  

tetapi sebagian besar masyarakat Desa Tumbang Ronen memiliki mata pencaharian sebagai 

pencari ikan pada waktu hutan Sebangau masih berstatus sebagai hutan produksi. Perubahan 

status kawasan hutan Sebangau sebagai Taman Nasional memiliki dampak yang relatif lebih kecil 

terkait dengan perubahan mata pencaharian penduduk Desa Tumbang Ronen dibandingkan Desa 

Baun Bango. Dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa ini bergantung pada bidang 

perikanan dengan memanfaatkan ikan di danaudanau dan sungai-sungai. Pertanian dan 

agroforestry mulai digeluti oleh penduduk desa ini terutama sejak masuknya program 

pemberdayaan masyarakat oleh WWF. Saat ini, sekitar 15% warga desa ini bergantung hidup dari 

hasil kebun karet mereka.  



 

 

 

Gambar 3. Bapak Martinus (warga desa Tumbang Ronen) dan tanaman karetnya 

C.  Desa Sebangau Permai  

Secara administratif, Desa Sebangau Permai berada dalam wilayah Kecamatan Sebangau 

Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Sebangau Permai memiliki luas 

wilayah 4.068,63 Ha dan terletak di 2,9o LS dan 113,8o BT. Desa Sebangau Permai di sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Sebangau Jaya/ Paduran II (Kecamatan Sebangau Kuala). Sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Mekar Jaya (Kecamatan Sebangau Kuala). Sebelah timur berbatasan 

dengan Sungai Sebangau. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan wilayah administratif 

Kabupaten Kotawaringin Timur. Wilayah Sebangau Permai merupakan eks UPT Sebangau I. Sejak 

tahun 2004 dengan adanya pemekaran kecamatan, maka Desa Sebangau Permai tergabung 

dalam wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. 

Tahun 1986 adalah awal penempatan transmigran, kemudian tahun 1988 Pemilihan Kepala Desa 

Persiapan, dari tahun 1988 – 1993 dibina oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigasi) 

dengan nama Desa UPT 1 Kec. Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas. Pada tahun 1993 KUPT 

menyerahkan pembinaan desa ke pemda, dan berganti nama menjadi Desa Sebangau Permai, 

berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat di balai desa.Tahun 1997 menjadi desa defi 

nitif berdasakan SK Gubernur Kalimantan Tengah. 

Jarak Desa Sebangau Permai dengan Ibukota Kabupaten Pulang Pisau berkisar 30 km dan 

hanya dapat dicapai melalui jalur transportasi sungai yaitu menyusuri Sungai Sebangau dengan 

menggunakan speed boat, kapal motor, kapal motor yang berukuran kecil (kelotok), perahu 

motor (alkon/ces), dan perahu tradisional (jukung).  

Sebagaimana keadaan topografi  kawasan hutan rawa gambut umumnya, topografi  Desa 

Sebangau Permai sebagian besar tergolong datar dengan kelerengan <2% dengan ketinggian 



 

 

antara 0-35 meter dpl. Dengan kondisi topografi  dataran rendah dan rawa maka potensi terjadi 

banjir cukup besar pada musim hujan. 

Jumlah penduduk Desa Sebangau Permai pada akhir bulan Agustus 2010 adalah 1.307 

jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 700 jiwa, dan perempuan 607 jiwa. Suku bangsa 

penduduk beragam, yaitu Jawa (684 jiwa), Banjar (292 jiwa), Dayak (160 jiwa), Sunda (141), 

Sumatera (6 jiwa), Nusa Tenggara (5 jiwa) dan Melayu (1 jiwa). Tingkat pendidikan sebagian besar 

adalah SD (595 jiwa) disusul oleh SLTP (180 jiwa) dan SLTA (177 jiwa). Sedangkan untuk 

pendidikan tinggi, lulusan D I/D II ada 25 orang, D III  6 orang dan S1 sebanyak 24 orang. 

Lahan di Desa Sebangau Permai sebagian besar berupa lahan usaha yaitu seluas 1102 Ha, 

dan untuk pekarangan 137,75 Ha. Sisanya 45 Ha untuk fasilitas umum pemerintahan dan 2 Ha 

untuk pasar. Sebagian besar penduduk Sebangau Permai menggantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian. Pemerintah telah menyiapkan prasarana berupa saluran irigasi. Panjang saluran irigasi 

primer di Sebangau Permai adalah 5.800 m, saluran sekunder 2100 m, saluran kolektor 6.100 m, 

dan saluran tersier 24.625 m. Pendidikan di Desa Sebangau Permai sudah cukup baik karena 

sudah terdapat sarana fi sik dari mulai Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Jumlah murid baik di tingkat TK hingga SLTA juga relatif cukup banyak karena beberapa 

desa yang lokasinya dekat seperti Desa Sebangau Permai, Desa Paduran Mulya hingga Desa 

Sebangau Jaya banyak yang bersekolah di Desa Sebangau Permai. Desa Sebangau Permai sebagai 

Ibukota Kecamatan Sebangau Kuala memiliki sarara pendidikan dan kesehatan yang 

diperuntukkan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Kecamatan Sebangau Kuala. Terdapat 

1 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama dan 1 sekolah menengah 

atas. Sedangkan sarana kesehatan yang ada adalah 1 poliklinik, 1 puskesmas dan 2 praktek bidan. 

Menurut data dalam Profi l Desa Sebangau Permai (2009) mayoritas masyarakat 

Sebangau bermatapencaharian sebagai petani (274 orang), disusul oleh pekerja swasta (84 

orang), PNS (46 orang) dan pedagang (25 orang), serta 2 orang anggota POLRI. Dalam kenyataan 

di lapangan umumnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani (padi sayur-

sayuran dan holtikultura), membatang (menebang kayu), pengumpul hasil hutan (kulit kayu 

Gemor, getah jelutung, rotan dan karet), nelayan tradisional, peternak, pedagang dan pengusaha 

sarang walet.  

Pola pemanfaatan lahan masyarakat Desa Sebangau Permai disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Pola pemanfaatan sumber daya alam masyarakat Desa Sebangau Permai yang diambil                          

dari dalam maupun luar kawasan TN Sebangau 

 Jenis SDA Pelaku  Di Kawasan TNS Di Luar Kawasan Kendala 

1.  Perikanan 5 %  

- 

Penangkapan ikan di 

Sungai Sebangau 
Ikan sulit didapat di 
musim penghujan 
Harga ikan rendah karena 

transportasi mahal 



 

 

2.  Pertanian dan 

Agroforestry 
85 %  

- 

Penanaman karet dengan 

sistem agroforestry 
Banjir yang tidak dapat 
diprediksi 
Penanganan lahan pasca 

banjir belum jelas 

3.  Kehutanan 3 %  

 

Pengambilan  
getah jelutung dan 
gemor 
Pengambilan kayu 

galam 

- 

Lokasi jauh 
Pohon kecil-kecil dan 

semakin jarang. 

4.  Satwa Liar 1%  
- 

 Budidaya walet Sebagian masyarakat 

merasa terganggu 

Desa Sebangau Permai adalah desa transmigrasi. Sebagian besar penduduknya 

merupakan suku Jawa yang memiliki budaya untuk bercocok tanam. Dapat dilihat dari Tabel 4 

bahwa mayoritas penduduk desa Sebangau Permai bergantung hidup pada pertanian terutama 

agroforestry dengan tanaman karet (85%).  Hanya sebagain kecil yang bergantung pada perikanan 

(5%) yang sebagain besar adalah suku Dayak dan Banjar.     

 

Gambar 4. Pemanfaatan getah jelutung oleh penduduk Desa Sebangau Permai (kiri: 

penyadapan                  getah jelutung; kanan: penimbangan getah jelutung di tempat 

penampungan) 

Secara umum, masyarakat desa penyangga kawasan TNS lebih banyak memanfaatkan 

getah jelutung, gemor serta kayu galam dari dalam hutan Sebangau dan memanfaatkan ikan dari 

danau-danau di dalam kawasan. Secara tradisional, pengambilan getah jelutung dapat dilakukan 

secara lestari sedangkan masyarakat mengambil gemor secara destruktif dengan menebangnya. 

Pemanfaataan ikan dari danau di dalam kawasan sangat dimungkinkan apabila dilakukan secara 

tradisional tetapi sangat dilarang bila menggunakan listrik atau racun. 

 



 

 

III. PENUTUP 
- Getah jelutung, gemor, kayu galam adalah hasil hutan Sebangau yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat desa penyangga TNS. 

- Informasi awal tentang pola pemanfaatan sumber daya alam ini sangatlah penting untuk 

ditindaklanjuti oleh pihak pengelola TNS dengan memperbanyak sosialisasi ke masyarakat 

desa penyangga tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dimanfaatkan dari 

dalam kawasan. 
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