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.

Buku ini memberikan gambaran cukup lengkap mengenai potret ekosistem karst di wilayah Biduk Biduk,
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dengan 69,53 % wilayah Kecamatan Biduk Biduk merupakan daerah
ekosistem penting prioritas I dengan 87,82 % merupakan daerah dengan jasa ekosistem untuk budaya, rekreasi dan
ekowisata yang sangat tinggi di Ekoregion Kalimantan.

Keberadaan ekosistem karst dimanapun hampir senantiasa menjadi sumber konflik antara kepentingan ekonomi
dengan kepentingan konservasi. Dampak negatif eksploitasi ekosistem karst sudah banyak dirasakan, oleh karena itu para
pengambil keputusan dan para pihak yang terkait lainnya agar hati-hati dalam merencanakan tata kelola ekosistem karst.
Biduk Biduk adalah salah satu wilayah yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai sentra ekonomi baru dengan fungsi
ekosistem karst sebagai modal dasar.

Potret dan informasi yang ada dalam buku ini mencoba memberi basis pertimbangan agar ekosistem karst dapat
kita konservasi secara optimal dan kepentingan ekonomi dapat terpenuhi tanpa harus merusak ekosistem karst itu sendiri.
Ekowisata dan jasa ekosistem karst lainnya dalam konteks konservasi dapat menjadi pilihan bijaksana bagi para pengambil
keputusan. Semoga bermanfaat.

Balikpapan, November 2016
Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Kalimantan
Kepala,

Tri Bangun Laksana

KATA PENGANTAR
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PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu
provinsi yang memiliki hamparan batuan
karbonat/batugamping paling luas di antara propinsi-
provinsi lain di Indonesia. Dari identifikasi awal yang
dilakukan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Kalimantan (P3EK) tahun 2015 luas sebaran
batuan karbonat di Provinsi Kalimantan Timur mencapai
44.377,6 km2 (79.9% dari luas seluruh batuan karbonat di
Pulau Kalimantan).

Terletak di negara tropis, Kalimantan Timur
memiliki curah hujan rata-rata bulanan 170-250 mm,
jumlah ini tergolong menengah dan telah cukup
memungkinkan terjadinya proses pelarutan batuan
karbonat secara intensif. Hal inilah yang kemudian
menyebabkan batuan karbonat berpotensi mengalami
proses karstifikasi menjadi kawasan karst. Batuan
karbonat yang terindikasi telah berkembang menjadi
kawasan karst di Kalimantan Timur seluas 36.248,8 km2

(P3EK, 2015).
Selama ini kawasan karst di Kalimantan Timur

yang dikenal oleh masyarakat luas sebatas karst
Sangkulirang-Mangkalihat yang menghampar di
Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Selain
memiliki bentuk bentang alam yang ideal sebagai kawasan
karst (dengan bentukan ribuan menaranya), karst
Sangkulirang-Mangkalihat memiliki banyak gambar cadas
di dalam goa-goanya. Tidak heran jika kemudian banyak
pihak lebih mencurahkan perhatiannya ke kawasan

tersebut.

(sumber data : P3EK, 2015)

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 67
tahun 2012, menyebutkan luasan ekosistem karst
Sangkulirang-Mangkalihat adalah 18.676,76 km2 dengan
luas bentang alam karst 3.073,37 km2, nilai ini jauh lebih
kecil dari sebaran batugamping yang dimiliki Kalimantan
Timur , oleh sebagian kalangan luasan ini dianggap tidak
mewakili kawasan karst sebenarnya di Kalimantan Timur.

Salah satu kawasan karst di Kalimantan Timur
yang menarik untuk dikunjungi dan dipelajari adalah
kawasan karst yang terletak di ujung paling timur
Semenanjung Mangkalihat, tepatnya di Kecamatan Biduk-
Biduk, Kabupaten Berau. Kawasan ini terletak di pesisir
utara Semenanjung Mangkalihat yang berbatasan langsung
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dengan laut Sulawesi di sebelah timur. Kawasan karst di
Kecamatan Biduk-Biduk ini sebenarnya adalah bagian dari
ekosistem karst Sangkulirang-Mangkalihat sesuai Pergub
Kalimantan Timur 67/2012. Namun, yang masuk dalam
bentang alam karst-nya sendiri hanya sebagian kecil dari
kawasan karst yang dimiliki oleh Kecamatan Biduk-Biduk.

Di luar bentang alam karst yang telah ditetapkan
oleh Peraturan Gubernur 67/2012 tersebut banyak
dijumpai gejala-gejala eksokarst dan endokarst, seperti
kenampakan morfologi berbentuk bukit-bukit kerucut,
mataair karst, swallow hole, ponor, lapies, resurgence dan goa-
goa yang di antaranya memiliki aliran sungai bawah tanah.
Dampak dari tidak dimasukkannya kawasan dengan
gejala-gejala karst tersebut adalah tidak terlindunginya
kawasan karst di Kecamatan Biduk-Biduk secara
menyeluruh sehingga rentan mengalami eksploitasi secara
fisik yang berdampak pada terganggunya fungsi ekosistem
kawasan karst .

Kawasan Karst di Kecamatan Biduk-Biduk
memiliki fungsi penting bagi masyarakat yang hidup di
wilayah administrasi tersebut. Kebutuhan air bersih
misalnya, masyarakat di Kecamatan Biduk-Biduk
bergantung pada mataair-mataair yang keluar dari formasi
batugamping. Mataair ini kebanyakan bersifat perenial,
artinya air yang keluar sepanjang tahun, tidak pernah
kering. Mataair karst di Kecamatan Biduk-Biduk tidak
hanya keluar di daratan saja, beberapa mataair keluar di
dasar laut. Masyarakat yang tinggal jauh dari mataair
memenuhi kebutuhan airnya dengan menggali sumur.
Sumur-sumur ini umumnya tidak terlalu dalam, hanya

beberapa meter saja, uniknya meskipun terletak di pesisir,
sumur-sumur ini sebagian besar berair tawar dan tidak
pernah kering sepanjang tahun.

Selain mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat
yang hidup di sekitarnya, kawasan karst di Biduk-Biduk
juga menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Salah
satu contohnya adalah Labuan Cermin. Labuan Cermin
adalah sebuah telaga yang sumber airnya berasal dari
mataair dari formasi batugamping. Menurut hasil
observasi yang pernah dilakukan oleh warga bersama
salah satu organisasi pemerhati lingkungan, setidaknya
terdapat 29 titik mataair yang menyuplai Labuan Cermin.
Salah satu mataair terbesarnya dimanfaatkan oleh PDAM
setempat. Labuan Cermin terhubung dengan laut yang
berjarak 1.3 kilometer oleh sebuah kanal alami. Pada saat
laut pasang, air laut masuk ke dalam telaga menciptakan
fenomena yang dikenal sebagai danau dua rasa, air tawar
dan air asin. Uniknya, air tawar dan air asin ini tidak
pernah bisa benar-benar bercampur, mereka seolah
dipisahkan oleh sebuah sekat tipis yang hanya bisa dilihat
dengan menyelam ke dalam telaga.

Labuan Cermin sejak dikembangkan menjadi
destinasi wisata oleh masyarakat setempat pada tahun
2003, tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan tren
kunjungan wisata ke Labuan Cermin terus naik dari tahun
ke tahun. Tentu saja hal ini membawa dampak positif bagi
masyarakat setempat. Masyarakat di sekitar Labuan
Cermin yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan,
berpotensi mendapat penghasilan alternatif dari sektor
wisata. Ada yang kemudian menjadi pemandu wisata, ada
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yang usaha warung makan, ada yang jualan cinderamata
ada yang usaha jasa sewa alat snorkeling dan sebagainya.

Tidak terlalu jauh dari Labuan Cermin terdapat
Labuan Kelambu. Berbeda dengan Labuan Cermin yang
terhubung dengan laut oleh sebuah kanal, Labuan
Kelambu adalah telaga seluas 2.2 hektar yang berada di
antara bukit-bukit batugamping. Sama halnya dengan
Labuan Cermin, air yang mengisi Labuan Kelambu tidak
pernah kering sepanjang musim. Fenomena seperti
Labuan Cermin dan Labuan Kelambu banyak dijumpai di
beberapa di Kecamatan Biduk-Biduk.

Fenomena Karst di Kabupaten Berau ini jika
ditelaah lebih jauh sebenarnya menjadi suatu hal yang
sangat menarik ditengah isu penurunan kualitas
lingkungan yang sedang dihadapi di Kabupaten Berau
secara umum. Sebagaimana wilayah lain di Pulau
Kalimantan, Kabupaten Berau kaya akan sumberdaya
alam, berupa bahan galian mineral logam (emas, galena,
seng, dsb) ; bahan galian non logam (pasir kuarsa, kalsit,
batugamping, clay) dan batubara.

Penambangan (terutama batubara) masih menjadi
primadona dalam mendukung perekonomian di
Kabupaten Berau. Pada tahun 2012 sektor ini
menyumbang 55.67% Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten Berau. Produksi batubara pada tahun
2014 mencapai 34.25 juta metric ton.

Selain bahan galian, Kabupaten Berau memiliki
sumberdaya alam lain seperti perkebunan, kehutanan,
perikanan dan pariwisata yang menopang perekonomian
daerahnya. Untuk perkebunan misalnya, beragam

komoditas seperti karet, kelapa dalam, kelapa sawit,
cengkeh, pala, kakao, nilam dan kemiri mengalami
kenaikan produksi dan luas tanam setiap tahunnya.
Kelapa sawit menempati urutan pertama dalam hal luas
lahan dan jumlah produksi, luas lahan kelapa sawit
mencapai 110.518,47 hektar dengan jumlah produksi
978.709,75 ton/tahun. Sektor Perkebunan menyumbang
14.99% jumlah total PDRB Kabupaten Berau.

Di balik dukungan ekonomi yang besar dari sektor
pertambangan dan perkebunan (terutama kelapa sawit),
Kabupaten Berau menghadapi masalah serius terkait laju
penuruan kualitas lingkungan hidup. Hal ini terjadi
sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang abai
terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Beberapa isu utama penurunan kualitas lingkungan hidup
yang teridentifikasi di Kabupaten Berau antara lain :

(Dari berbagai sumber)
Keberadaan kawasan karst di Kabupaten Berau

merupakan suatu anugerah yang seharusnya disadari
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oleh banyak pihak khususnya kalangan pemerintah
Kabupaten Berau selaku pemangku kebijakan. Kondisi
alam karst yang umumnya berbukit-bukit terjal secara
alami melindungi kawasan ini dari jangkauan tangan
manusia.

Kawasan karst di Kabupaten Berau setidaknya
hingga saat ini masih merupakan kawasan yang "belum
banyak tersentuh" oleh kegiatan yang eksploitatif yang
berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup.
Kawasan karst di Kabupaten Berau yang tersusun oleh
batukapur merupakan kawasan dengan kondisi hutan yang
masih baik. Hutan yang menutupi kawasan karst Berau
adalah hutan dari jenis dipterocarpaceae, yaitu hutan yang
didominasi oleh jenis tumbuhan kayu, sehingga dominan
dengan pohon-pohon berdiameter batang besar dengan
tinggi mencapai 70-85 meter. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jenis dipterocarpaceae di Kabupaten
Berau memiliki jumlah jenis yang tinggi (99 jenis). Total
jenis dipterocarpaceace di seluruh Pulau Kalimantan
(termasuk Brunei, Sabah dan Serawak mencapai 267
jenis), artinya 37% dari jenis ini ditemukan di Kabupaten
Berau (Budiayu, 2013).

Belum terganggunya kawasan hutan di kawasan
karst Kabupaten Berau tentu saja membawa dampak
positif bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hutan
dan kawasan karst merupakan satu kesatuan yang baik
dalam hal menyerap karbon dan menangkap air hujan.
Hutan dan kawasan karst juga merupakan habitat yang
penting bagi flora dan fauna endemik Kalimantan.

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,47

km2 dengan 28,74% wilayahnya berupa perairan.
Peralihan ekosistem darat dan ekosistem laut dikenal
dengan istilah ekosistem pesisir. Kabupaten Berau dengan
garis pantai sepanjang 320 kilometer memiliki ekosistem
pesisir dengan keindahan alam yang sulit dicari
bandingannya. Salah satu ekosistem pesisir yang sudah
dikenal secara luas adalah Derawan dan Maratua. Dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 tahun
2014, ekosistem pesisir (termasuk pulau-pulau kecil) yang
dimiiliki Kabupaten Berau mencakup sembilan kecamatan
: Kecamatan Maratua, Pulau Derawan, Sambaliung,
Gunung Tabur, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan
Biduk-Biduk.

Ekosistem pesisir dan ekosistem karst di beberapa
wilayah kecamatan di Kabupaten Berau menjadi satu
kesatuan yang saling mendukung satu sama lain,
membentuk ekosistem karst pesisir yang berbeda dengan
ekosistem "karst menara" seperti yang dikenal di karst
Sangkulirang-Mangkalihat. Ekosistem karst pesisir
menjadi sedemikian penting karena di dalamnya terdapat
ekosistem lain seperti ekosistem terumbu karang,
ekosistem padang lamun, ekosistem mangrove, ekosistem
karst daratan dan ekosistem hutan tropis yang berpadu
menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.
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DEFINISI KARST
Monroe (1970) mendefinisikan karst sebagai "Kawasan yang

tersusun oleh batugamping di mana topografinya terbentuk oleh proses pelarutan
batuan ditandai dengan adanya karren, cekungan tertutup, drainase bawah
permukaan dan goa-goa". Moore & Sullivan (1978) mendefinisikan karst
"Topografi yang terbentuk utamanya oleh proses pelarutan batuan, umumnya
memiliki cekungan tertutup di permukaan dan drainase bawah permukaan
melalui goa-goa". Ford & Williams (2007) mendefinisikan karst sebagai
"Bentang alam dan pola hidrologi khusus yang terbentuk dari kombinasi sifat
batuan yang memiliki tingkat kelarutan tinggi serta porositas sekunder yang
berkembang dengan baik". Gillieson (1996) mendefinisikan karst
"Kawasan yang dicirikan oleh cekungan tertutup, drainase bawah tanah dan goa".

Terminologi karst oleh para ahli didefinisikan secara beragam,
namun semua definisi tersebut selalu memuat tiga unsur pokok, yaitu
batuan mudah larut, proses pelarutan dan tatanan hidrologi yang
disebut dengan istilah "drainase". Istilah "Drainase" yang dipahami
secara umum adalah saluran yang berfungsi untuk mengeringkan.
Drainase dalam konteks karst berarti terdapatnya suatu saluran yang
bisa dilalui oleh air yang berfungsi untuk mengeringkan kawasan karst.
Batuan karbonat yang menyusun karst memiliki sifat fisik yang
memungkinkan terbentuknya saluran-saluran tersebut, baik melalui
celah-celah antar butiran penyusun batuan (porositas primer), melalui
celah yang terbentuk akibat retakan-retakan pada batuan karbonat
(porositas sekunder) maupun melalui saluran berbentuk lorong sebagai
akibat proses pelarutan batuan karbonat.

Proses karstifikasi sebenarnya juga bisa terjadi di batuan selain
batuan karbonat (batugamping dan dolomit). Beberapa batuan lain
yang bisa berproses menjadi karst adalah kuarsit, anhidrit, halit, gipsum
(Bogli, 1980), bahkan dalam kondisi tertentu basalt dan granit
(Gillieson, 1996) . Namun demikian di wilayah Indonesia

Bab 1 :
MENGENAL KARST
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(dan dunia pada umumnya) kawasan karst identik dengan
batuan karbonat yaitu dari jenis batugamping.
Batugamping yang mengandung mineral CaCO3 akan
mengalami proses pelarutan jika bertemu dengan larutan
asam.

Di alam, larutan asam yang melarutkan
batugamping berasal dari air hujan. Ketika hujan mulai
terbentuk di atmosfir, unsur-unsur penyusun air hujan
(H2O) berikatan dengan CO2 yang ada di atmosfir
menjadi asam karbonat (H2CO3). Ikatan air hujan dan
karbondioksida ini masih terlalu lemah untuk bisa
melarutkan batugamping karena hanya mengandung 0.03
percent CO2, sehingga untuk bisa melarutkan
batugamping secara efektif air hujan harus bercampur lagi
dengan asam yang tersimpan di tanah pucuk (soil) hasil
pembusukan sampah organik (Moore & Sullivan, 1978)

Proses pelarutan batugamping oleh larutan asam
karbonat akan bekerja efektif di bagian-bagian terlemah,
yaitu pada retakan/celah yang terdapat di tubuh
batugamping. Retak/celah pada batugamping disebabkan
oleh mekanisme fisika yang timbul oleh tenaga endogenik
(tenaga yang berasal dari dalam tubuh bumi) dan proses
pembentukan batugamping itu sendiri. Celah/retakan
yang timbul karena tenaga endogenik adalah kekar
(retakan yang belum bergeser dari posisi aslinya) dan sesar
(retakan yang telah mengalami pergeseran dari posisi
aslinya). Celah yang timbul saat proses pembentukan
batugamping adalah bidang perlapisan, terutama pada
batugamping klastik.

Selain celah/retakan (kekar, sesar dan bidang

perlapisan batuan), satu hal yang juga berperan penting
dalam proses pembentukan kawasan karst adalah muka air
tanah (watertable). Beberapa tempat memiliki tinggi muka
air tanah yang berbeda-beda, sehingga bentukan bentang
alam karst hasil proses pelarutanya pun berbeda-beda
pula, baik bentukan yang ada di permukaan (eksokarst)
maupun yang ada di bawah permukaan (endokarst).

Karst yang berkembang di wilayah tropis
umumnya adalah karst tipe kokpit (cockpit karst) : tipe karst
dengan perbukitan kerucut di mana terdapat cekungan
tertutup berbentuk poligonal atau berbentuk bintang dan
karst menara (tower karst), yaitu tipe karst dengan bukit-
bukit bertebing terjal menyerupai menara yang dipisahkan
satu sama lain oleh dataran lembah (Moore & Sullivan,
1978). Kedua tipe karst ini banyak dijumpai di Indonesia,
contoh karst kokpit yang ideal bisa dijumpai di Pulau Jawa
seperti Karst Gunungsewu (DI Yogyakarta, Wonogiri,
Pacitan) dan Karst Karangbolong/Karst Gombong
Selatan (Kebumen), karst tipe menara dapat dijumpai di
Karst Maros dan Karst Sangkulirang-Mangkalihat (Kutai
Timur).

FITUR-FITUR KARST
Beberapa fitur karst dapat dikenali untuk mencirikan
kawasan karst antara lain :
1. Doline

Merupakan bentukan morfologi negatif (cekungan)
pada permukaan karst. Fink (1973) mendefinisikan
doline sebagai "cekungan tertutup berbentuk
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sederhana menyerupai corong, mangkuk atau ketel
dengan drainase di bawah tanah dimana nilai diameternya
lebih besar dari nilai kedalamannya" (dalam Bogli,
1980). Diameter doline bervariasi, mulai dari
beberapa meter hingga 1 kilometer dengan
kedalaman lebih dari 100 meter (Cvijic, 1893 dalam
Bogli 1980). berdasarkan proses pembentukannya
doline dibedakan menjadi :
a. SolutionDoline, merupakan cekungan yang
terbentuk akibat pelarutan batugamping yang
tertutup oleh soil yang mengalami pelebaran
celah (Terzaghi, 1913). Jika celah cukup
lebar sehingga material penutup di atasnya
terbawa masuk ke dalam drainase dan terjadi
erosi yang membentuk seperti corong, disebut
alluvial doline (Williams, 1969 dalam Bogli,
1980).

b.Subsidence Doline, cekungan yang terjadi karena
massa batugamping turun secara perlahan akibat
adanya rongga/lorong goa di bawah permukaan.
Jika terjadi dalam durasi yang singkat disebut
dengan istilah collapse doline.

2. Uvala,
Merupakan gabungan dari beberapa doline,
beberapa pendapat mengatakan bahwa uvala
merupakan perkembangan lebih lanjut dari
beberapa doline. Uvala memiliki lantai dasar yang
tidak beraturan dan dibatasi oleh dinding-dinding
bukit yang curam.

3. Polje,
Merupakan cekungan yang sangat besar terbentuk
dari gabungan beberapa uvala yang berkembang
secara bersama-sama. Polje memiliki lantai dasar
rata yang merupakan endapan aluvial dari hasil
erosi batuan yang ada di sekitarnya. Ada tiga
macam Polje yang dapat dikenali di lapangan (Ford
& William 1992 dalam Kusumayudha, 2000) :
- Border Polje : tipe Polje yang lebih banyak
menampung air yang berasal dari wilayah non
karst (allogenik).

- Structural Polje : tipe Polje yang terbentuk karena
kontrol struktur geologi di atas wilayah non
karbonat dan menerima luahan air (run off)
melaluibatuan karbonat.

- Baselevel Polje : tipe Polje yang sepenuhnya
terbentuk di dalam sistem karst pada bagian
pusat zona phreatic (epyphreatic), pada tipe ini
muka air tanah cukup tinggi hingga membanjiri
permukaan karst.

4. Ponore,
Lubang yang terletak di dasar atau di samping
cekungan tertutup yang menjadi tempat masuknya
aliran permukaan yang bersifat periodik menuju
saluran di bawah permukaan.

5. Swallow Hole,
Lubang tempatnya menghilangnya aliran
permukaan yang bersifat permanen menuju saluran
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bawah tanah

6. Karren/Lapies
Alur-alur yang terbentuk di permukaan
batugamping akibat proses pelarutan dengan
kedalaman bervariasi, dari beberapa milimeter
hingga lebih dari satu meter.

7. Goa
Thornbury (1976) mendefinisikan “goa adalah
saluran alami yang terbentuk di bawah tanah”.
International Union of Speleology (IUS)
mendefinisikan bahwa “goa merupakan rongga
alami di bawah tanah yang cukup dimasuki oleh
manusia, di mana sebagian atau seluruhnya dapat
terisi endapan, air atau es” (Fink 1973 dalam
Bogli, 1980). Definisi IUS ini dianggap tidak
mewakili beberapa disiplin ilmu, misalnya
dalam bidang hidrogeologi goa didefinisikan
sebagai “rongga hasil pelarutan dengan diameter
yang cukup memungkinkan terbentuknya aliran
turbulen” (Ford & William, 2007). White
(1996) berpendapat, "Goa adalah rongga alami
dalam sebuah batuan yang berfungsi sebagai saluran
conduit yang menghubungkan titik masuknya air
(streamsink) dengan titik keluarnya air seperti
mataair atau rembesan" (dalam Gillieson, 1996).
Diameter saluran (conduit) yang
memungkinkan terbentuknya aliran turbulen
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adalah 5-15 mm, sehingga bagi cabang
geohidrologi saluran bawah tanah alami
dengan ukuran 5 mm sudah bisa
dikategorikan sebagai goa.

Bentang alam pada kawasan karst (terutama
pada iklim tropis) sangat dipengaruhi oleh iklim,
ketebalan zona vadose, tata hidrologi dan level
muka air tanah (Williams, 1980). Karena pengaruh
dari keempat hal tersebut, kawasan karst di suatu
wilayah akan memiliki bentukan yang berbeda
dengan wilayah lainnya. Tidak menutup
kemungkinan kawasan karst bahkan tidak
menunjukkan relief morfologi yang ideal
sebagaimana lazimnya, namun di bawah tanah
justru berkembang fitur-fitur penting seperti sungai
bawah tanah, matair dan goa-goa.
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Bab 2 :
FENOMENA KARST
BIDUK-BIDUK

SEKILAS BIDUK-BIDUK
Kecamatan Biduk-Biduk merupakan salah satu kecamatan

yang terletak di pesisir utara Tanjung Mangkalihat, satu dari sembilan
kecamatan yang menempati wilayah pesisir Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur. Di bagian barat dan selatan Kecamatan Biduk-
Biduk berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, di sebelah utara
berbatasan dengan Kecamatan Batuputih, di sebelah timur berbatasan
dengan laut Sulawesi (Selat Makasar). Kecamatan Biduk-Biduk
memiliki luas wilayah 3.002,99 km2, terdiri atas beberapa desa yang
seluruhnya menempati wilayah pesisir. Dari kota Kabupaten Berau
Kecamatan Biduk-Biduk berjarak 250 km dengan jarak tempuh 6-7
jam perjalanan darat. Dari Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan
Timur, perjalanan darat bisa ditempuh dalam waktu 12 jam

(sumber : Biduk-Biduk Dalam Angka, BPS Kabupaten Berau, 2015)

Masyarakat Kecamatan Biduk-Biduk terdiri dari beragam suku,
mayoritas adalah para pelaut Bajau dan Bugis yang telah turun temurun
menetap di wilayah ini. Mereka hidup berdampingan dengan
masyarakat asli Tanjung Mangkalihat, Suku Dayak Basap. Jumlah
masyarakat Biduk-Biduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik
Kabupaten Berau adalah 5.631 jiwa, Masyarakat Biduk-Biduk memiliki
beragam mata pencaharian, yang paling banyak adalah profesi sebagai
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nelayan, kedua adalah peternak dan ketiga adalah petani,
selebihnya menekuni aneka profesi seperti PNS,
pedagang, pengrajin, dokter dan sebagainya.

Tingginya potensi perikanan di wilayah Biduk-
Biduk membuat masyarakat Biduk-Biduk tidak perlu
melaut selama berhari-hari, jarak jelajahnya pun tidak
perlu jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini membuat
masyarakat Biduk-Biduk memiliki waktu yang berkualitas
bagi keluarganya. Setidaknya ada tiga jenis kategori
nelayan di Biduk-Biduk : nelayan tradisional (Pelado),
nelayan dengan perahu bermesin (Pekedo-Kedo) dan
nelayan penjaring. Pendapatan sebagai nelayan bervariasi
antara Rp. 1.500.000-Rp. 5.000.000 sekali melaut.

Ternak di Biduk-Biduk sangat beragam, mulai dari
sapi, kerbau, kuda, itik dan ayam buras. Untuk sapi,
masyarakat Biduk-Biduk memiliki kebiasaan tidak
mengandangkan sapi-sapi mereka, sehingga sering berlalu
lalang di jalanan, pengguna jalan harus berhati-hati jika
melintas di jalan raya Biduk-Biduk.

Pertanian yang berkembang di Biduk-Biduk
adalah pertanian ladang, dengan beragam tanaman yang
mudah dijumpai, seperti padi ladang, jagung, ubi jalar, ubi
kayu, kacang tanah, kacang hijau kacang kedelai dan aneka
macam sayur seperti kacang panjang, cabe, terung, bayam,
kangkung dan sebagainya.
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Tanaman kebun yang banyak dijumpai antara lain kelapa,
kakao, karet, kopi, lada, mangga, sukun, dan cempedak .

Khusus kelapa, konon pohon ini ditanam oleh
para pelaut Bajau. Sejarahnya, sebelum menetap di daratan
Tanjung Mangkalihat, pelaut Bajau awalnya tinggal di
Pulau Kaniungan Besar yang hanya berjarak 2 kilometer
dari garis pantai Kecamatan Biduk-Biduk sekarang,
mereka berbagi tempat dengan pelaut dari Sulu-Filipina.
Karena gangguan-gangguan perompak, akhirnya mereka
memilih berpindah ke daratan, menempati Teluk
Sumbang dan Teluk Sulaiman. Pohon-pohon kelapa ini
hingga sekarang masih memenuhi sebagian besar wilayah
Kecamatan Biduk-Biduk. Usia tertua pohon kelapa di
wilayah ini menurut penuturan penduduk setempat
mencapai 120 tahun. Data BPS Kabupaten Berau
menuliskan pada tahun 2014 warga bisa panen kelapa
hingga 1.513 ton.

Bentang alam Kecamatan Biduk-Biduk sangat
lengkap lengkap, mulai dari bentang alam laut, bentang
alam pesisir hingga bentang alam perbukitan. Masing-
masing bentang alam ini membentuk ekosistem yang
saling menopang satu dengan yang lain. Kondisi ini
memungkinkan kekayaan hayati di kawasan ini sangat
tinggi.

Laut Sulawesi dan Selat Makasar merupakan salah
satu lintasan arus dunia (Great Conveyor Belt) yang melintasi
perairan Indonesia. Arus ini bergerak dari Samudera
Pasifik ke Samudera Hindia lazim dikenal sebagai Arus
Lintas Indonesia (ARLINDO) atau Indonesia Through Flow
(ITF). Perairan di sekitar Laut Sulawesi dan Selat Makasar

selalu mendapat suplai massa air segar dari Samudera
Pasifik, menjaga pasokan nutrisi yang sangat penting bagi
kehidupan laut. Jalur arus lintas dunia ini juga merupakan
jalur migrasi ikan-ikan yang bernilai ekonomi besar dari
Samudera Pasifik ke Samudera Hindia dan sebaliknya.
Bagi perairan di Kabupaten Berau, tentu saja fenomena
ini berdampak positif, selain kaya dengan beragam ikan
laut, terumbu karang dan lamun/rumput laut dapat
tumbuh dengan baik membentuk ekosistem penopang
kehidupan laut.

Pesisir di Biduk-Biduk memiliki pasir putih yang
lembut dan masih dalam keadaan terjaga kebersihannya.
Pada beberapa bagian pesisir hutan bakau tumbuh dengan
baik dan menjadi habitat berbagai jenis fauna seperti
penyu sisik dan penyu hijau. Selain pesisir, Kecamatan
Biduk-Biduk juga memiliki pulau-pulau kecil yaitu Pulau
Kaniungan Besar, Pulau Kaniungan kecil dan Pulau
Sigending. Di antara pulau-pulau itu, hanya Pulau
Kaniungan Besar yang berpenghuni. Pada musim-musim
tertentu Pulau Kaniungan Besar menjadi tempat
pendaratan dan tempat bertelur penyu sisik dan penyu
hijau.

FENOMENA EKSOKARST
Batugamping yang dijumpai di wilayah Kecamatan

Biduk-Biduk merupakan batugamping dari beberapa
formasi batuan antara lain : Formasi Domaring, Formasi
Karangan, Formasi Lembak, Formasi Tendehantu,
Formasi Tabalar, Formasi Kuaro dan Formasi Golok
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Kenampakan di lapangan menunjukkan batugamping
yang telah mengalami perkembangan morfologi karst
cukup ideal adalah batugamping pada Formasi Lembak
dan Formasi Domaring.

Formasi Lembak tersusun oleh perselingan napal
dan batugamping. Pada bagian atas lebih didominasi oleh
napal, sedangkan batugamping mendominasi bagian
bawah. Formasi Lembak diendapkan pada Oligosen
Akhir-Miosen Awal (16-28 juta tahun yang lalu), memiliki
ketebalan 2000 meter. Formasi Lembak menindih secara
selaras Formasi Tabalar dan menindih secara tidak selaras
Formasi Karangan. Lingkungan pengendapan Formasi
Lembak laut dangkal (litoral) - neritik (Djamal dkk, 1995).
Pada Formasi Lembak dijumpai beberapa mulut goa dan
mata air.

Formasi Domaring tersusun oleh batugamping
koral dan batugamping kapuran (chalky limestone),
bersisipan dengan napal tufan, nodul-nodul batugamping
kristalin, batulanau, berlapis buruk, tebal dan berwarna
abu-abu kehitaman. Diendapkan pada Miosen Akhir-
Pliosen Awal (3.6-11.2 juta tahun yang lalu) di lingkungan
sub-litoral luar dengan ketebalan mencapai 500 meter.
Formasi Domaring menjemari dengan Formasi Kampung
Baru dan Formasi Golok, formasi ini menindih secara
tidak selaras Formasi Karangan (Djamal dkk, 1995).

Pada kedua formasi ini kenampakan bukit-bukit
kerucut dengan cekungan-cekungan tertutup (doline) telah
berkembang dengan baik. Bukit-bukit kerucut yang
dijumpai di Kecamatan Biduk-Biduk memiliki tinggi
bervariasi antara 10-15 meter dari permukaan tanah

dengan kemiringan lereng 30-40 derajat. Formasi Lembak
dan Formasi Domaring diperkirakan merupakan formasi
utama yang menjadi akuifer bagi mataair-mataair yang
banyak ditemui di Labuan Cermin hingga Teluk Sulaiman.
Salah satu mataair terbesar di kawasan ini adalah Labuan
Cermin. Lokasi keberadaan Labuan Cermin di batas
Formasi Domaring dan Formasi Lembak yang menindih
secara tidak selaras Formasi Karangan yang tersusun oleh
perselingan batulempung dan batupasir dan konglomerat.

Cekungan-cekungan tertutup yang dijumpai di
perbukitan batugamping sebagian terisi oleh air menjadi
telaga-telaga karst. Air telaga rata-rata memiliki nilai PH
7-8.5 yang menunjukkan air relatif normal dan cenderung
sadah, sangat dimungkinkan air telaga ini berasal dari
simpanan akuifer batugamping.

Selain Formasi Domaring dan Formasi Lembak
terdapat Formasi Tendehantu yang tersusun oleh
batugamping koral dengan struktur berlapis. Diendapkan
di lingkungan litoral pada Miosen Tengah (11.2-16 juta
yang lalu) dengan ketebalan mencapai 1875 meter.
Mataair-matair yang sebagian keluar di Teluk Sumbang
dan Teluk Sumbang diperkirakan berasal dari akuifer
Formasi Tendehantu.

Mataair yang dapat dijumpai di Kecamatan Biduk-
Biduk tersebar merata di hampir setiap kampung.
Sebagian besar mataair ini adalah mataair yang keluar dari
kontak litologi dan batas formasi, sehingga bersifat
perenial (berair sepanjang musim). Mataair ini
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih
untuk kebutuhan sehari-hari.
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FENOMENA ENDOKARST
Salah satu goa yang dapat dijumpai di Kecamatan

Biduk-Biduk adalah Goa Kalong/Kelelawar yang terletak
di Teluk Sulaiman. Goa ini memiliki lubang masuk
horizontal dengan diameter mulut goa 2 meter, berbentuk
menyerupai tabung yang terbelah (halfdome). Batugamping
yang menyusun Goa Kalong adalah batugamping jenis
terumbu (koral) yang menunjukkan perlapisan buruk
(tidak dapat diciri dengan jelas di lapangan).

Goa Kalong memiliki lorong yang bercabang-
cabang dan bertingkat. Sedikitnya ada tiga level lorong di
mana lorong atas dan lorong tengah telah menjadi lorong
fosil, sementara lorong paling bawah masih dialiri oleh air.
Proses pembentukan Goa Kalong diperkirakan
berlangsung dengan muka air tanah (watertable) dan
retakan-retakan horizontal berperan sebagai pengontrol
utamanya. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk tubular pada
lorong, di mana perkembangan kearah lateral dan vertikal
relatif seimbang akibat pelebaran retakan pada
batugamping oleh proses pelarutan. Pada bagian atap dan
dinding goa banyak dijumpai jejak-jejak aliran air di masa
lampau berupa lekuk-lekuk pelarutan berukuran kecil atau
yang biasa disebut sebagai scallops. Ini menandakan bahwa
Goa Kalong terbentuk pada zona phreatic di mana goa
waktu itu masih berada di bawah watertable.

Speleothem tidak berkembang baik di goa ini,
diperkirakan karena tipisnya atap goa sehingga air hujan
tidak cukup melarutkan batugamping untuk diendapkan
kembali. hanya beberapa kelompok stalaktit berukuran
kecil yang menumbuhi atap goa. Lorong paling bawah

Goa Kalong masih terpengaruh oleh pasang surut air laut,
ketika laut pasang air akan memenuhi bagian lorong
paling bawah.

Sesuai namanya, Goa Kalong dihuni oleh ratusan
kelelawar jenis pemakan serangga yaitu Rhinolophus sp,
kelelawar jenis ini tersebar di banyak tempat, dari eropa
selatan, asia selatan, afrika hingga bagian timur dan
selatan Australia. Rhinolophus sp jenis besar memiliki daya
jelajah lebih kurang radius 30 kilometer dari tempatnya
bertengger, jarak terjauh yang pernah tercatat jenis ini
bahkan mencapai 180 kilometer. Rhinolophus sp jenis kecil
memiliki daya jelajah 5-10 km dari tempatnya bertengger,
jarak terjauh yang pernah tercatat adalah 153 kilometer.

Kelelawar pemakan serangga dalam sekali makan
mampu memakan serangga hingga 1/4 berat tubuhnya,
jumlah ini setara dengan 800-1200 ekor serangga
(Ducummon, 2001). Hal ini tentu saja membawa dampak
positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar goa tempat
hunian kelelawar. Secara alami kelelawar akan menjadi
pengendali populasi serangga yang berpotensi menjadi
hama pada tanaman perkebunan/pertanian sekaligus
menjadi pengendali serangga pembawa penyakit tertentu.

Selain kelelawar pemakan serangga, goa juga
merupakan habitat bagi kelelawar pemakan buah.
Kelelawar jenis ini memiliki manfaat dalam membantu
proses penyerbukan buah tertentu seperti mangga, durian
dan duku. Kelelawar merupakan fauna yang rentan
terhadap gangguan, aktivitas yang menimbulkan suara
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dan getaran di sekitar tempatnya bertengger akan
membuat mereka meninggalkan huniannya.

Tidak jauh dari Goa Kalong, terdapat satu
goa lagi yang sering dikenal oleh masyarakat
dengan nama Goa Sigending. Lubang masuk Goa
Sigending termasuk kategori horizontal meskipun
lebih curam kemiringan lantainya dibandingkan
Goa Kalong. Goa ini terbentuk pada
batugamping jenis kapuran (chalky limestone), di
lapangan tidak terlihat dengan jelas struktur
perlapisan batuan, namun diperkirakan lorong
horizontal merupakan hasil dari perkembangan
bidang perlapisan yaitu pada sisipan napal tufan
yang dijumpai pada Formasi Domaring. Lorong
masuk Goa Sigending merupakan perkembangan
dari celah/retakan vertikal batugamping.

Speleothem (ornamen) yang bisa dijumpai di
dalam Goa Sigending antara lain stalaktit,
stalagmit dan draperies. Ornamen-ornamen ini
adalah hasil dari proses evaporasi larutan kalsium
bikarbonat yang meninggalkan endapan karbonat
di atap goa menjadi stalaktit dan pada lantai goa
menjadi stalagmit. Proses pertumbuhan ornamen-
ornamen ini masih terus berlangsung hingga saat
ini.
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Bab 3 :
KERAGAMAN HAYATI &
EKOSISTEM PENDUKUNGNYA

Bentang alam yang beragam di Kecamatan Biduk-Biduk
memungkinkan tingginya nilai keragaman hayati yang dapat dijumpai
di wilayah tersebut. Hal ini didukung oleh masih terjaganya ekosistem
darat dan ekosistem laut. Ekosistem Biduk-Biduk yang dipengaruhi
oleh kondisi bentang alam yang berbeda dapat dikelompokkan
menjadi lima ekosistem utama : ekosistem terumbu karang, ekosistem
mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem hutan (Budiayu, 2013)
dan ekosistem karst.
1. EKOSISTEM TERUMBU KARANG.

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem tertua yang
ada di muka bumi, ekosistem ini memiliki nilai ekonomi dan nilai
biologi yang sangat penting bagi penunjang kehidupan manusia.
Terumbu karang didefinisikan sebagai struktur dalam laut dangkal
yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses
sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang
berkapur, dan organisme yang mensekresi kapur (KEPMEN
Kelautan Dan Perikanan 38/2004). Indonesia memiliki ekosistem
terumbu karang terluas kedua di dunia setelah setelah Australia,
yaitu 42.000 km2 (terumbu karang Australia 48.000 km2). Secara
umum terumbu karang dikategorikan menjadi empat tipe
(Karleskint et al, 2013) :
a. Terumbu Karang Tepi (fringing reef), terumbu yang berkembang
di laut dangkal, bersuhu hangat dan berair jernih yang tumbuh
di sekitar pulau hingga batas landas kontinen suatu benua.
Terumbu Karang Tepi terbentuk oleh deposit kalsium
karbonat yang tumbuh ke atas dari dasar hingga mencapai
ketinggian batas terendah surut laut.

b. Terumbu Penghalang (barrier reef), merupakan perkembangan
lebih lanjut terumbu karang tepi yang dipisahkan dari pantai
oleh laguna (kolam air laut). Umumnya berada lebih
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dalam daripada terumbu karang tepi.
c. Terumbu Karang Cincin (atolls), merupakan
terumbu yang membentuk lingkaran besar, yang
mengelilingi laguna yang luas, di mana kemungkinan
terdapat gundukan pasir di tepi-tepinya.

d. Terumbu Karang Dataran (patch reef), terumbu
karang yang berkembang secara horizontal atau
vertikal dengan kedalaman relatif dangkal dan
tumbuh dari dasar pemukaan laut hingga atas
permukaan laut. Umumnya terdapat di dalam
laguna.
Terumbu karang di Kawasan Biduk-Biduk

merupakan tipe terumbu karang tepi, kondisi terumbu
karang di sekitar Teluk Sulaiman dan Pulau Kaniungan
Besar mempunyai tutupan substrat keras mencapai
70% dengan kombinasi campuran antara karang keras
dan karang lunak. Tutupan karang keras sebesar 20%
dan 40% (pada 2 titik lokasi penelitian survey REA
2003), dengan total species karang 179. Komposisi
karang keras didominasi oleh Heliopora coerolea.
Sedangkan karang lunak (soft coral) didominasi oleh
Briareum sp (Budiayu, 2013).

2. EKOSISTEM PADANG LAMUN
Lamun adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae)

yang hidup terendam dalam kolom air dan berkembang
dengan baik di perairan laut dangkal dan estuari.
Tumbuhan lamun terdiri dari daun dan seludang,
batang menjalar yang biasanya disebut rimpang

(rhizome), dan akar yang tumbuh pada bagian rimpang.
Di Indonesia terdapat 13 jenis lamun yang tersebar di
hampir seluruh perairan Indonesia, dengan perkiraan
luas 30.000 Km2 (Nienhuis, 1993; Kuo, 2007 dalam
Rahmawati et al, 2014). Lamun memiliki peran sangat
penting bagi kehidupan laut dangkal karena
kemampuannya menjaga keseimbangan salinitas air
laut, kemampuan mentransportasi oksigen dan
kemampuan mengektraksi nutrisi dari tempatnya
tumbuh. Beberapa spesies fauna yang memanfaatkan
lamun sebagai sumber makanan adalah penyu hijau,
ikan duyung, unggas laut, ikan kakatua (parrotfish) dan
landak laut. Beberapa spesies ikan dan belut
memanfaatkan padang lamun sebagai tempat bertelur.

3. EKOSISTEMMANGROVE
Mangrove adalah pohon dengan daun sederhana dan
sistem perakaran yang rumit. Ekosistem Mangrove
adalah ekosistem dengan ciri khusus di mana lantai
hutannya tergenang oleh air yang tinggi permukaannya
dipengaruhi oleh pasang dan surutnya air laut.
Ekosistem mangrove masuk dalam lingkup ekosistem
pantai karena ia terletak pada kawasan perbatasan
antara ekosistem air laut dan ekositem darat. Spesies
mangrove yang ditemukan di Kecamatan Biduk-biduk
sejumlah 31 spesies mangrove yang terdiri dari 13
spesies mangrove sejati dan 18 spesies mangrove
asosiasi dengan kerapatan 1489 individu/hektar
(Prasetiyo et al, 2014). Hutan mangrove merupakan
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habitat beragam satwa liar seperti beragam jenis
burung, ikan, kepiting, ular dan kelelawar. Bagi
manusia ekosistem mangrove bermanfaat dalam
menjaga pantai dari gerusan abrasi dan meredam
gelombang.

Beberapa spesies mangrove yang
teridentifikasi di Kecamatan Biduk-Biduk antara
lain : Rhyzophora apiculata, Rhyzophora mucronata,
Xylocarpus granatum, Soneratia alba, Bruguiera
gymnorriza, Brugueira parviflora, dsb (dalam
Prasetiyo et a;, 2014).

Ekosistem mangrove di Kecamatan
Biduk-Biduk secara umum masuk dalam kategori
baik, kearifan lokal masyarakat yang melindungi
mangrove adalah satu hal yang membuat
mangrove di Biduk-Biduk masih tetap lestari.
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Salah satu fungsi hutan mangrove yang saat ini
menjadi isu penting adalah kemampuan mangrove dalam
menyerap karbon di udara (CO2) sebesar 18,65
ton/ha/tahun, nilai ini jauh lebih besar dari hutan pinus
yang memiliki kemampuan menyerap karbon 10,53
ton/ha/tahun (Heriansyah, 2005 dalam Bismark, 2008).

Secara umum laju kerusakan hutan mangrove di
Indonesia cukup tinggi, belum bisa diimbangi dengan
upaya rehabilitasi dengan cara menanam. Laju kerusakan
hutan mangrove di Indonesia menempati urutan tercepat
di dunia, yaitu 46.697 ha/tahun dalam kurun 1982-1993
(Gunawan & Anwar, 2005 dalam Bismark, 2008). Tiga
dekade terakhir Indonesia telah kehilangan 40% hutan
mangrovenya. Sejak tahun 1999 hingga 2003 rehabilitasi
baru terealisasi seluas 7.890 ha atau lebih kurang 1.578
ha/tahun (Departemen Kehutanan, 2004).

Tabel kerapatan hutan mangrove di Kecamatan Biduk-
Biduk

(dimodifikasi dari Prasetiyo et al, 2014)
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4. EKOSISTEM HUTAN
Ekosistem hutan adalah ekosistem yang

cakupan wilayahnya berupa hutan. Ekosistem
hutan ini merupakan hubungan antara kumpulan
beberapa populasi (baik itu populasi binatang
maupun tumbuh-tumbuhan) yang hidup di
permukaan tanah dan berada di pada suatu
kawasan hutan.

Berdasarkan letak geografis, sifat musim
dan letak ketinggian, hutan yang menutupi
Kecamatan Biduk-Biduk tergolong hutan hujan
tropis dataran rendah. Sedangkan berdasarkan
dominasi jenis tumbuhan digolongkan ke dalam
hutan jenis dipterocarpaceae, yaitu hutan yang
didominasi oleh jenis tumbuhan kayu, sehingga
dominan dengan pohon-pohon berdiameter
batang besar dengan tinggi mencapai 70-85
meter. Hutan di Kecamatan Biduk-Biduk tumbuh
di atas tanah berkapur (formasi batugamping).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis
dipterocarpaceae di Kabupaten Berau memiliki
jumlah jenis yang tinggi (99 jenis). Total jenis
dipterocarpaceace di seluruh Pulau Kalimantan
(termasuk Brunei, Sabah dan Serawak mencapai
267 jenis), artinya 37% dari jenis ini ditemukan di
Kabupaten Berau (Budiayu, 2013).
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Hutan di Kecamatan Biduk-Biduk didominasi
oleh jenis-jenis dipterocarpus seperti Hopea spp
(Balau), Shorea spp (Meranti), kayu hitam
Kalimantan, pohon Ara (Ficus spp). Sudah sejak
lama salah satu fungsi hutan diketahui sebagai
salah satu penyerap karbon di udara, berbagai
penelitian telah dilakukan di berbagi wilayah di
Indonesia. Hutan tropis dataran rendah adalah
salah satu penyerap karbon yang baik dan
Kalimantan Timur merupakan pemilik hutan
tropis terbesar di Indonesia.

Pulau Kalimantan memiliki luas total hutan
36.809.000 ha, 37.9% hutan ini berada di
Propinsi di Kalimantan Timur dengan luas
13.953.000 ha. Di Kabupaten Berau sendiri luas
hutan mencapai 2.188.262,59, sedangkan hutan
di Kecamatan Biduk-Biduk 63.958,69 ha.

.

(dimodifikasi dari Rusulono, 2014)

Tabel cadangan karbon untuk berbagi tipe
hutan bioregion Kalimantan.

(diolah dari www.bps.go.id)

Grafik perbandingan luas hutan di wilayah Indonesia :
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5. EKOSISTEM KARST
Ekosistem karst adalah interaksi antara

komponen-komponen biotik dan komponen-komponen
abiotik yang saling terhubung satu sama lain dan
membentuk sebuah sistem pada suatu bentang alam karst.

Bentang alam karst (terutama pada iklim tropis)
sangat dipengaruhi oleh iklim, ketebalan zona vadose, tata
hidrologi dan level muka air tanah (Williams, 1980).
Karena pengaruh dari keempat hal tersebut, kawasan
karst di suatu wilayah akan memiliki bentukan yang
berbeda dengan wilayah lainnya. Tidak menutup
kemungkinan kawasan karst bahkan tidak menunjukkan
relief morfologi yang ideal sebagaimana lazimnya, namun
di bawah tanah justru berkembang fitur-fitur penting
seperti sungai bawah tanah dan goa-goa.

Karst merupakan bentang alam yang sangat rapuh
dan rentan terhadap perubahan. Beberapa faktor yang
menyebabkan karst sangat rentan (menurut Wenhua &
Jianhua, 2015) adalah :
a. Material dasar penyusun karst, batuan karbonat

umumnya tersusun oleh unsur Ca, C, O dan Mg,
unsur-unsur ini bukanlah unsur utama pembentuk
tanah (unsur kimia pembentuk tanah umumnya
adalah Al, Si dan Fe) sehingga secara alami karst pada
dasarnya hanya sedikit memiliki tanah penutup.

b. Tingkat kelarutan mineral karbonat, mineral karbonat
adalah mineral yang sangat mudah larut oleh larutan
asam, tingkat kelarutannya lebih besar daripada
batuan silikat (batuan asal gunungapi). Hal ini
menyebabkan keterdapatan air di permukaan karst

sangat jarang, seperti sungai-sungai umumnya berada
jauh di bawah permukaan.

c. Keterbatasan tanah dan air, sifat batuan karbonat yang
menyebabkan lapisan tanah dan air terbatas merupakan
faktor yang tidak mendukung pertumbuhan beberapa
jenis flora yang bersifat calcifuge (tanaman yang tidak
bisa mentoleransi unsur kalsium berlebih). Tumbuhan
yang hidup di karst adalah tumbuhan yang umumnya
bersifat calcicole/calciphyte, atau setidaknya tumbuhan
yang telah beradaptasi dengan lingkungan karst.
Sehingga tumbuhan yang hidup di karst adalah
tumbuhan "terpilih" dan "sangat spesial".

Ekosistem karst dipengaruhi oleh unsur-unsur
yang terintegrasi membentuk sebuah sistem yang saling
bergantung satu sama lain, unsur-unsur ini adalah : air,
udara, batuan, tanah, kehidupan, energi dan waktu
(Vermeulen & Whitten,1999). Intervensi terhadap salah
satu unsur-unsur tersebut akan akan membawa dampak
secara langsung maupun tidak langsung terhadap
ekosistem karst.

Unsur air pada bentang alam karst memiliki peran
kunci, Batuan karbonat terbentuk di lingkungan berair,
yaitu lingkungan laut dangkal yang jernih, hangat dan
cukup mendapatkan sinar matahari. Di lingkungan
tersebut hewan-hewan laut produsen unsur kalsium
(Ca) dapat hidup dengan baik dalam jumlah melimpah.
Hewan-hewan tersebut kemudian mati, terakumulasi,
terendapkan dan mengalami proses pembatuan. Air
kembali berperan membentuk bentang alam karst
melalui proses pelarutan. Setelah bentang alam karst
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terbentuk, air menjadi penghubung bentang alam karst
dengan komponen-kompenen lain baik yang ada di bawah
tanah karst, di permukaan karst bahkan hingga kawasan di
luar kawasan karst.

Kehidupan di kawasan karst secara umum
dibedakan menjadi dua : kehidupan di atas permukaan
dan kehidupan di bawah permukaan. Kehidupan di atas
permukaan karst sangat bergantung pada daya dukung
yang ada di permukaan. Secara umum kondisi permukaan
karst memiliki tanah tipis dan air yang terbatas sehingga
kehidupan di permukaan karst harus memiliki tingkat
adaptasi yang tinggi. Kehidupan di permukaan karst
sangat dipengaruhi oleh musim, selain itu juga
dipengaruhi oleh unsur-unsur pendukung dari luar
kawasan karst yang masuk ke kawasan karst baik melalui
kontak litologi maupun melalui mekanisme aliran air dan
angin.

Bentuk adaptasi yang sering dijumpai pada flora
karst adalah sistem perakaran yang sangat panjang karena
kondisi tanah yang tipis seperti pohon beringin. Beberapa
jenis tumbuhan beradaptasi dengan sistem perakaran di
udara bebas seperti anggrek yang mampu memanfaatkan
celah-celah batuan untuk hidup (Rahmadi, 2007).

Kehidupan di bawah permukaan karst
berlangsung di dalam goa-goa yang menjadi salah satu
penciri penting kawasan karst. Goa didefinisikan sangat
beragam, menurut Thornbury (1976) : “goa adalah saluran
alami yang terbentuk di bawah tanah”. International Union of
Speleology (IUS) mendefinisikan bahwa “goa merupakan
rongga alami di bawah tanah yang cukup dimasuki oleh manusia,

di mana sebagian atau seluruhnya dapat terisi endapan, air atau
es” (Fink 1973 dalam Bogli, 1980). Definisi IUS ini
dianggap tidak mewakili beberapa disiplin ilmu, misalnya
dalam bidang geohidrologi goa didefinisikan sebagai
“rongga hasil pelarutan dengan diameter yang cukup
memungkinkan terbentuknya aliran turbulen” (Ford & William,
2007). Diameter saluran yang memungkinkan
terbentuknya aliran turbulen adalah 5-15 mm, sehingga
bagi cabang hidrogeologi saluran bawah tanah alami
dengan ukuran 5 mm sudah bisa dikategorikan sebagai
goa.

Berdasarkan derajat kegelapannya, zonasi goa
dibagi menjadi empat bagian (Vermeulen & Whitten,
1997) :
a. Zona Teduh (the twillight zone)
Zona di dekat mulut goa di mana kondisi intensitas
cahaya, tingkat kelembaban dan temperatur masih
sangat terpengaruh oleh kondisi di luar goa, umumnya
spesies fauna/flora masih banyak dijumpai.

b. Zona Remang/Peralihan (the transition zone)
Zona di mana kondisi sudah gelap total, namun
kelembaban dan temperatur masih berfluktuasi,
terpengaruh oleh kondisi di luar goa. Pada zona ini
fauna masih banyak dijumpai dan masih terhubung
dengan kondisi di luar goa.

c. Zona Gelap (the deep zone)
Zona di mana kondisi sudah gelap total, kelembaban
dan temperatur sedikit berfluktuasi, Spesies yang
dijumpai adalah spesies yang sudah beradaptasi di
lingkungan goa dan nyaris tidak terhubung lagi dengan
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dunia luar..
d. Zona Gelap Abadi (the stagnant zone).
zona di mana kondisi gelap total, temperatur dan
kelembaban relatif stagnan, sangat sedikit
berfluktuasi, konsentrasi karbondioksida umumnya
tinggi.

Masing-masing zona tersebut memiliki organisme
yang bervariasi, pada zona teduh dan zona remang,
terjadi tumpah tindih organisme/biota yang hidup di luar
goa dan biota yang tinggal di dalam goa. Namun hal ini
justru penting bagi ekosistem goa karena dapat terjadi
pertukaran energi di kedua lingkungan tersebut. Biota
goa yang benar-benar berbeda dengan biota di luar goa
biasanya dijumpai pada zona gelap dan zona gelap abadi.
Pada dua lingkungan ini, organisme sudah memiliki
tingkat adaptasi yang tinggi bahkan hingga tingkat
ektrem, contohnya pada ikan goa (cave fish) yang telah
mengalami adaptasi fisiologi ektrem sehingga tidak
memiliki mata dan mampu berjalan di atas batu atau
endapan lumpur.
Berdasarkan pola hidupnya, biota goa dikelompokkan

menjadi empat (Osbourn, 2005) :
a. Biota accidental, biota yang secara tidak sengaja hidup di
goa karena proses "kecelakaan" seperti hanyut oleh
banjir, terjatuh, misalnya katak, kura-kura, babi, dsb

b. Biota troglophile, merupakan fauna yang tinggal di
dalam goa namun membutuhkan pergi keluar goa
untuk mencari makan, misalnya kelelawar, tikus kayu,
tikus tanah musang, dll.

c. Biota trogloxene, fauna yang seluruh siklus hidupnya
berada di dalam goa namun juga bisa dijumpai di luar
lingkungan goa, seperti jangkerik dan salamander.

d. Biota troglobite, fauna yang seluruh siklus hidupnya
berada di dalam goa (termasuk reproduksi) dan tidak
bisa hidup atau tidak dijumpai di luar goa, biota ini
umumnya telah beradaptasi secara ektreme pada
lingkungan goa, ikan goa (blind fish), isopoda goa,
kumbang goa, kaki seribu goa (cave millipede), dsb.

Bentuk adaptasi biota goa terhadap
lingkungannya pada beberapa kelompok biota yang
berbeda relatif sama. Adaptasi yang dapat diamati antara
lain adaptasi bentuk luar biota (morphology), adaptasi
organ internal (physiology), adaptasi perilaku (behavior) dan
adaptasi genetika (Kovac, 2008).

Secara umum goa menyediakan sangat sedikit
sumber makanan, bagi biota yang hidup di dalamnya.
Pasokan makanan di dalam goa berasal dari lingkungan
di luar goa baik secara langsung atau tidak langsung.
Misalnya kotoran hewan yang masih kontak dengan
lingkungan luar goa. Makanan juga bisa berasal dari jasad
hewan baik yang hidup di goa maupun hewan yang
hidup di luar goa dan terbawa masuk ke dalam goa, atau
melalui akar-akar tanaman yang menembus atap-atap
goa. Ketergantungan goa pada kondisi di luar goa inilah
yang membuat ekosistem goa disebut sebagai ekosistem
terbuka (Rahmadi, 2007).

Berdasarkan kelimpahan dan jenis sumber pakan
goa dibedakan menjadi lima tipe, yaitu :
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a. Oligotrophic, goa yang mempunyai jumlah ketersediaan
bahan organik rendah yang berasal dari hewan satu
tumbuhan.

b. Eutrophic, goa yang mempunyai ketersediaan bahan organik
sangat tinggi, umumnya berasal dari hewan khususnya
guano kelelawar.

c. Distrophic, goa yang mempunyai ketersediaan bahan
organik berasal dari tumbuhan yang terbawa banjir.

d. Mesotrophic, goa yang berada pada tingkat menengah antara
tiga tipe tersebut dan dicirikan dengan ketersediaan bahan
organik dari hewan dan tumbuhan dalam jumlah yang
sedang.

e. Poecilotrophic, gua yang merupakan pemanjangan bagian
goa dengan suplai energi yang berbeda dengan rentang
bagian oligotrophic sampai eutrophic

(Gnaspini and Trajano 2000, dalam Rahmadi, 2007).

Informasi goa-goa di kawasan karst Kecamatan Biduk-
Biduk masih sangat sedikit, belum banyak eksplorasi dan
penelitian dilakukan di kawasan karst Biduk-Biduk termasuk
goa-goa yang ada di wilayah tersebut. Beberapa goa yang
dikenal dan pernah dikunjungi adalah Goa Kalong/Goa
Kelelawar dan Goa Sigending. Tentu saja informasi dari
kedua goa ini sangatlah tidak cukup untuk menyingkap
potensi keanekaragaman hayati karst Biduk-Biduk, khususnya
keragaman hayati yang berada di bawah tanah.
Namun demikian keberadaan dua tersebut

mengkonfirmasi bahwa formasi batugamping di Kecamatan
Biduk-Biduk telah mengalami proses karstifikasi menjadi

kawasan karst yang layak untuk dilindungi keberadaannya.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih mewakili kondisi
kehidupan bawah tanah karst Biduk-Biduk diperlukan
penelitian yang lebih komprehensif yang mencakup areal
lebih luas.
Ekosistem karst baik di permukaan maupun bawah

permukaan telah lama diketahui memiliki peranan penting
bagi kehidupan manusia. Utamanya adalah fungsi karst
sebagai air bersih bagi masyarakat di seluruh dunia. Fungsi
lain yang saat ini sedang banyak diperbincangkan adalah
peran ekosistem karst dalam siklus karbon dunia. Setiap
tahun karst menyerap karbon dari atmosfir bumi sebesar
6,08 x 108 ton/tahun (Daoxian, 1997).
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Bab 4 :
SUMBERDAYA KARST

Organisasi Keilmuan, Pendidikan dan Kebudayaan PBB
UNESCO menyatakan bahwa "air tanah dari akuifer karst sangatlah
signifikan dan merupakan sumber air minum yang paling aman" (Forti,
2015). Air yang berasal dari akuifer karst selama ini mencukupi 25%
kebutuhan air minum penduduk dunia (Ford & William, 2007).
Angka prosentase ini diperkirakan akan terus bertambah seiring
dengan semakin meluasnya pencemaran sumber-sumber air di dunia.

Air tanah adalah air yang mengisi pori-pori atau celah suatu
formasi geologi. Batas paling atas air tanah disebut sebagai muka air
tanah (watertable), sedangkan ruang antara muka air tanah dengan
permukaan tanah disebut sebagai zona vadose, zona di bawah muka air
tanah disebut sebagai zona jenuh air (phreatic zone). Kedalaman muka
air tanah ini sangat bervariasi, ada yang dekat dengan permukaan
tanah dan ada yang sangat jauh dari permukaan tanah (Cvijic, 1918
dalam Harter, 2003) .

Akuifer adalah suatu formasi geologi yang memiliki
kemampuan menyimpan air tanah dalam jumlah yang signifikan yang
dapat dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan domestik, perkotaan,
atau pertanian (Harter, 2003).

Dalam konteks hidrologi karst, penggunaan terminologi air
tanah (groundwater) berdasarkan konsep pembagian zona hidrologi
seperti yang dinyatakan Cvijic (1918) dan Swinnerton (1932, 1942)
menjadi perdebatan di kalangan ahli hidrologi. Konsep ini
bertentangan dengan ahli hidrologi lain seperti Grund-1903, Katzer
-1909, Martel-1921, O. Lehman -1932 (dalam Bogli 1980). Para ahli
terakhir, berpendapat watertable di karst merupakan sistem terpisah
dan bersifat lokal, tidak sama dengan watertable di kawasan non karst.

Hal ini juga berlaku terhadap terminologi air tanah.
International Assosiation of Scientific Hydrology membagi air tanah
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menjadi tiga tipe :
1. Air tanah pori
2. Air tanah retakan/celah/kekar
3. Air tanah Karst (air karst) .

AKUIFER KARST.
Batugamping penyusun kawasan karst adalah salah

satu batuan yang terbentuk melalui proses pengendapan
(batuan sedimen), sebagian diendapkan di tempat
asalnya/authochtonous (batugamping non klastik) dan sebagian
diendapkan di tempat lain melalui proses
transportasi/allochtonous (batugamping klastik). Komposisi
batugamping didominasi oleh mineral karbonat (CaCO3)
dengan prosentase diatas 50%. Di alam mineral penyusun
batugamping memiliki ukuran butir yang beragam, dalam
proses pengendapannya tidak jarang fosil-fosil binatang yang
hidup di masa itu ikut terendapkan di dalamnya. Hubungan
antar butir penyusun batugamping ditentukan oleh
keseragaman butirnya, semakin tidak seragam maka ruang-
ruang antar butir semakin banyak, semakin seragam butiran
maka ruang antar butir semakin sedikit. Ruang antar butiran
ini disebut sebagai pori-pori batuan. Semakin banyak ruang
antara butiran maka cairan yang bisa memasukinya semakin
besar, sehingga batuan tersebut disebut memiliki porositas
yang tinggi, sebaliknya jika semakin sedikit cairan bisa masuk
ke rongga antar butiran maka disebut batuan dengan
porositas rendah. Ruang antar butiran ini dikategorikan
sebagai porositas primer.

Batugamping memiliki sifat fisik yang keras namun
mudah pecah/patah (britle). Di alam, karena pengaruh tenaga

endogenik, batugamping memiliki banyak retakan karena
tekanan yang diterimanya. retakan-retakan pada batugamping
ini mudah diterobos oleh cairan, disebut sebagai porositas
sekunder. Oleh karena batugamping memiliki porositas
primer dan porositas sekunder maka batugamping memiliki
kemampuan untuk menjadi akuifer.

Setelah mengalami proses pelarutan sedemikian
rupa dalam rentang waktu geologi, batugamping berubah
menjadi kawasan karst, namun kemampuannya menjadi
akuifer tetap ada, hanya berubah karakternya. Akuifer karst
memiliki perbedaan dengan batuan jenis lain, memiliki dua
sifat mendasar yakni heterogen dan unisotropik sehingga
sulit untuk dikarakterisasikan (Ford & Williams 1992 dalam
Adjie, et al 2006).

Sifat heterogen ini disebabkan tiga macam tipe aliran
di dalam akuifer karst yaitu diffuse (porositas primer), fissure
(porositas sekunder) dan conduit (lorong) (Gillieson, 1996).
Aliran diffuse memiliki sifat aliran laminar, aliran fissure
memiliki sifat aliran laminar hingga turbulen, aliran conduit
memiliki sifat aliran turbulen. Masing-masing tipe aliran ini
memiliki kecepatan yang berbeda, dalam dalam zona jenuh
air, aliran conduit memiliki kecepatan rata-rata 0,2
kilometer/jam, sementara aliran diffuse memeiliki kecepatan
10 meter/tahun (Moore & Sullivan, 1978).

Kondisi fisik batugamping dalam satu tubuh batuan
tidaklah sama, bagian paling luar batugamping umumnya
memiliki lebih banyak retakan dibandingkan bagian yang ada
di bawahnya. Bagian paling atas ini langsung berhadapan
dengan cuaca, juga akar-akar tanaman yang turut membantu
pelebaran retakan di permukaan batugamping sehinggga
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menciptakan zona dengan porositas lebih tinggi dari pada
bagian yang ada di bawahnya. Perbedaan tingkat porositas
ini menyebabkan air hujan yang terserap kemudian tertahan
sementara di bagian batugamping paling atas tersebut.
Sebagian kemudian dialirkan menuju sungai-sungai bawah
tanah melalui celah-celah vertikal, sebagian yang lain mencari
celah untuk keluar menjadi mataair karst.

Bagian paling atas batugamping yang memiliki
banyak retakan/celah dan memiliki kemampuan menyerap,
menahan laju dan mengalirkan air ke titik-titik keluaran oleh
Mangin (1973) diperkenalkan sebagai zona epikarst,
sedangkan oleh William (1983) disebut sebagai "subcutaneous
zone" (Bakalowicz, 2004).

Beberapa penelitian terkait epikarst menyatakan
bahwa lokasi epikarst ini berada di dekat permukaan dan
memiliki ketebalan yang beragam. Mangin (1973)
menyebutkan bahwa lapisan batugamping yang ada di dekat
permukaan karst memiliki kemampuan menyimpan air dalam
kurun waktu yang lama (Bakalowicz, 2004).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Alexander
Klimchouk (1979, 1981) bahwa zona di dekat permukaan
karst merupakan zona utama pengisi sistem hidrologi karst
melalui proses infiltrasi diffuse dan aliran celah (Klimchouk,
2007). Ahli hidrologi lain, Chernyshev (1983) memperkirakan
bahwa zona epikarst ini terletak pada kedalaman 30-50 meter
di bawah permukaan karst dengan ketebalan bervariasi.
Ketebalan epikarst biasanya 10-15 meter (Klimchouk, 2003).

Hasil penelitian dengan menggunakan Ground
Penetrating Radar di kawasan Karst Mediterania menunjukkan
epikarst di wilayah tersebut berada di kedalaman 0.6 meter

dengan ketebalan 8 hingga 12 meter (Al Fares et al, 2002).

MATA AIR KARST
Mataair karst adalah air yang keluar dari lubang-

lubang hidrologi yang aktif pada batuan mudah larut (karst)
baik itu di permukaan maupun di bawah permukaan (Bogli,
1980). Berdasarkan alirannya mata air karst dibedakan
menjadi :
a. Mataair perenial, air keluar secara terus menerus sepanjang
tahun, musim hanya berpengaruh terhadap flukstuasi
debit air.

b. Mataair periodik, air keluar hanya pada periode/musim
tertentu, di wilayah tropis misalnya air hanya keluar pada
waktu musim hujan.

c. Mataair ritmik/intermitten, air keluar secara berkala
namun dengan jeda yang tidak terlalu lama, tidak
disebabkan oleh pengaruh musim.

d. Mataair episodik, air keluar tidak secara teratur, bahkan
dalam jeda yang cukup lama bahkan hingga bertahun-
tahun.

Berdasarkan kondisi geologi dan pengaruh tektonik, mataair
dikategorikan menjadi :
1. Bedding spring, mataair yang keluar dari celah bidang
perlapisan batuan

2. Fracture spring, mataair yang keluar dari retakan batuan
3. Overflow spring. mataair yang merupakan keluaran dari suatu
zona phreatik yang dialasi oleh lapisan kedap yang
terpotong oleh struktur geologi.
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4. Ascending Spring, mataair yang merupakan keluaran dari
zona phreatik yang mengikuti celah terbuka, atau
perlapisan tegak atau yang terpotong oleh lembah karst.

Selain beberapa tipe mataair seperti yang telah
disebutkan diatas, ada tipe mataair yang berada di bawah air,
mata air jenis ini dikenal dengan subaqueous spring, oleh Bogli
(1980) mataair ini dibedakan menjadi :
1. Sublacustrine Spring in lake, mataair yang keluar di dasar
telaga karst. Proses ini dimungkinkan ketika tekanan air
pada formasi batuan lebih besar dari tekanan hidrostatik
air telaga, juga dimungkinkan akibat terpotongnya mataair
oleh suatu bentukan morfologi atau terpotong oleh proses
tektonik. .

2. Submarine spring, mata air yang keluar di dasar laut, di
Yugoslavia dinamakan Vrulja (terminologi Jerman
menyebut Vrulje) Umumnya mataair jenis ini tidak terlalu
jauh dari garis pantai, diperkirakan terjadi akibat peristiwa
kenaikan muka air laut secara global/genang laut di masa
lalu (proses transgresi).

SUMBERDAYA AIR
Sebagai wilayah yang berada di atas formasi

batugamping yang telah berkembang menjadi kawasan karst,
isu air di Kecamatan Biduk-Biduk menjadi suatu hal yang
sangat penting. Masyarakat Biduk-Biduk selama ini telah
memanfaatkan air karst baik yang berasal dari mataair
maupun sumur-sumur gali. Mataair di kawasan Biduk-Biduk
memiliki tipe yang sangat bervariasi, yang jarang dijumpai di
wilayah karst lain adalah tipe mataair yang keluar di dasar

telaga dan mataair yang keluar di dasar laut.
Beberapa mataair bawah telaga yang dijumpai di

kawasan Biduk-Biduk antara lain Labuan Cermin, Labuan
Kelambu, Telaga Sigending, dan beberapa telaga yang tidak
bernama. Sedangkan untuk mataair yang keluar di laut
banyak dijumpai di sepanjang pantai kampung Giring-Giring
namun berukuran kecil, yang paling besar disebut dengan
nama lokal sebagai Bohemual.

Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Indonesian
Speleological Society (ISS) bersama Forum Peduli Kelestarian
Alam (Forlika) Teluk Sulaiman dan P3EK menemukan 21
mataair dan 43 titik sumur gali yang tidak pernah kering
sepanjang musim. Jumlah ini sangat mungkin bertambah
mengingat survei yang dilakukan baru terfokus di Kampung
Teluk Sulaiman dan di beberapa titik Kecamatan Biduk-
Biduk terutama di areal yang mudah diakses.

Di Teluk Sulaiman, 91 KK setidaknya bergantung
pada sumur gali yang bersifat perenial dan 57 KK
bergantung pada sumur gali yang bersifat musiman,
selebihnya memanfaatkan sumur bor dan mataair. Tidak jauh
dari pemukiman di Teluk Sulaiman, terdapat munculan air
sungai bawah tanah yang memiliki debit cukup besar
(minimal 250 liter/detik), air ini sangat jernih dan kuat
dugaan berasal dari akuifer karst, hal ini didasarkan lokasi
keluarnya air berada di formasi batugamping/Formasi
Domaring dengan tingkat kesadahan terukur di lapangan 8.5,
Formasi Domaring tersusun oleh batugamping terumbu dan
batugamping kapuran (chalky limestone) yang memiliki
ketebalan mencapai 500 meter (Djamal et al 1995).
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Teluk Sumbang memiliki banyak air terjun dan mata air, salah satu yang
cukup dikenal adalah air terjun Bidadari. Air terjun Bidadari dilingkupi formasi
yang memiliki batugamping seperti Formasi Lembak dan Formasi Tendehantu,
kedua formasi ini adalah formasi yang tersusun oleh batugamping yang sangat
tebal. Formasi Lembak tersusun oleh batugamping kapuran dan batugamping
napalan memiliki tebal 2000 meter, di atas Formasi Lembak diendapkan secara
tidak selaras Formasi Tendehantu yang tersusun oleh batugamping terumbu
setebal 1875 meter (Djamal et al, 1995). Kondisi geologi ini memungkinkan
adanya cadangan air karst yang luar biasa, tidak hanya di Teluk Sumbang namun
juga di kawasan Biduk-Biduk, Masyarakat Teluk Sumbang memanaaatkan mataair
sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air baku mereka sehari-hari.

Tidak berbeda jauh dengan Teluk Sulaiman dan Teluk Sumbang,
masyarakat di Kampung Biduk-Biduk dan Giring-Giring juga sangat bergantung
pada air yang berasal dari formasi batugamping. Di Kampung Giring-Giring,
warga banyak membuat sumur-sumur gali yang rata-rata memiliki kedalaman 2-4
meter dari permukaan tanah. Sumur-sumur ini sebagian besar berair tawar,
mengingat Kampung Giring-Giring berada di wilayah pantai, dapat dipastikan
suplai air tawar ini berasal dari daerah batugamping, dengan tingginya kandungan
kapur nilai kesadahan rata-rata 7.5-8.5.

Sementara, kebutuhan air di Kampung Biduk-Biduk tercukupi oleh
munculan mataair besar di Labuan Cermin. Fenomena di Labuan Cermin ini
menurut Bogli (1980) disebut sebagai "Emergence", yaitu mata air besar yang tidak
diragukan lagi asal usul airnya, mengingat Labuan Cermin juga dilingkupi oleh dua
formasi yang tersusun oleh batugamping, Formasi Lembak dan Formasi
Domaring dengan formasi Karangan sebagai batas impermeable-nya .
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SUMBERDAYA MINERAL
Batugamping yang menyusun kawasan karst

merupakan mineral yang selama ini dikenal memiliki nilai
ekonomis sebagai bahan galian nonlogam. Pemanfaatan
batugamping di bidang industri antara lain sebagai bahan
dasar pembuatan semen, industri kosmetik, industri kaca,
industri pemurnian baja, industri cat, industri pupuk dan lain
sebagainya. Di beberapa wilayah pemanfaatan batugamping
sebagai bahan galian oleh masyarakat lokal terbatas pada
pembuatan kapur tohor, di beberapa wilayah lain usaha
penambangan batugamping dilakukan oleh pengusaha yang
tak jarang berasal dari luar daerah atau oleh perusahaan besar
seperti perusahaan semen misalnya.

Bahan dasar semen masih belum tergantikan oleh
bahan lain setidaknya hingga saat ini, meskipun di beberapa
negara telah banyak dilakukan penelitian bahan-bahan
pengganti batugamping. Hal ini dilakukan setelah menyadari
bahwa batugamping termasuk sumberdaya alam yang tidak
terbarukan, sehingga suatu saat batugamping diperkirakan
akan habis cadangannya di muka bumi. Industri semen
merupakan industri yang paling banyak menggunakan
batugamping, 1 ton semen rata-rata dihasilkan dari 1,25 ton
batugamping..

Di sektor migas, batugamping merupakan salah satu
akuifer hidrokarbon yang baik , Sepertiga-hingga setengah
produski minyak dunia dihasilkan dari akuifer batugamping
(Pettijohn, 1975).

SUMBERDAYA ARKEOLOGI
Sudah sejak lama kawasan karst menjadi obyek

penelitian para ahli arkeologi dunia, tak terkecuali di
Indonesia. Manusia prasejarah menggunakan goa sebagai
tempat berlindung dari cuaca dan binatang buas, dengan kata
lain menggunakan goa sebagai rumah mereka bahkan hingga
lokasi pemakaman. Ribuan tahun setelah manusia prasejarah
penguni goa mati, jejak-jejak mereka masih bisa dijumpai di
goa yang pernah mereka tinggali dalam beragam bentuk,
seperti lukisan pada dinding goa, alat-alat berburu, sisa-sisa
makanan bahkan hingga jasad mereka yang telah menjadi
fosil.

Karst di Kalimantan yang menyimpan banyak
tinggalan prasejarah adalah kawasan Karst Sangkulirang-
Mangkalihat, di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Informasi
awal keberadaan situs gambar cadas di Kalimantan berasal
dari laporan tim speleologi gabungan Indonesia-Prancis
tahun 1982, 1983 dan 1986 yang melakukan ekspedisi di
wilayah Kalimantan Timur. Penelitian gambar cadas ini
kemudian dilanjutkan oleh Luc Henri Fage dan Michael
Chazine tahun 1994 di wilayah Sangkulirang, khususnya
Lubang Mardua. Sejak tahun 1995 hingga 2010 penelitian
yang dilakukan oleh Luc Henri Fage, Michael Chazine dan
Pindi Setiawan di wilayah ini telah berhasil ditemukan 31
situs gambar cadas, tiga situs kubur, dan tiga situs hunian (
Widianto et al, 2015).

SUMBERDAYA EKOLOGI
Pada bab sebelumnya telah dibahas, kawasan karst

merupakan sebuah ekosistem yang sangat kaya. Beragam
spesies flora dan fauna endemik dapat dijumpai di kawasan
karst. Bagi manusia yang hidup di sekitar kawasan karst
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fungsi nyata ekosistem karst adalah keberadaan kelelawar.
Kelelawar memiliki manfaat dalam mengendalikan potensi
hama yanng disebabkan serangga dan membantu proses
penyerbukan dan penyebaran biji tanaman buah. Sayangnya,
di beberapa wilayah, kelelawar diburu oleh sebagian
masyarakat karena dipercaya memiliki khasiat untuk
menyembuhkan penyakit tertentu. Selain untuk obat,
kelelawar juga diperjualbelikan dalam bentuk makanan.

Kotoran kelelawar selain menjadi sumber energi bagi
biota yang hidup di dalam goa juga memiliki manfaat bagi
pertanian sebagai sumber pupuk organik. Selain
dimanfaatkan sebagai pupuk organik, guano yang bereaksi
dengan batuan karbonat membentuk endapan fosfat (P2O5)
yang berguna bagi industri pupuk kimia, industri kaca,
industri logam (alloy) dan sebagainya.

Fauna selain kelelawar yang memiliki nilai ekonomi
tinggi dan berasosiasi dengan kawasan karst adalah burung
walet. Sarang yang terbuat dari liur burung walet yang
mengering merupakan aset bernilai mahal sejak dulu kala.
Walet di beberapa wilayah dikembangbiakkan di habitat
aslinya yaitu di goa-goa. Sarang walet walet dimanfaatkan
oleh pengobatan tradisional Tiongkok sebagai obat berbagai
macam penyakit seperti paru-paru, menetralisir racun,
mengatasi kerusakan pembuluh darah dan sebagainya. Selain
digunakan untuk pengobatan, sarang burung walet
merupakan makanan mahal yang dulu hanya dinikmati oleh
kalangan raja dan bangsawan dalam rupa sup. Mengkonsumsi
sup sarang burung walet diyakini bisa merawat kecantikan
wajah dan kulit sehingga terlihat awet muda.

SUMBERDAYA WISATA
Keindahan bentang alam karst, baik yang ada di atas

tanah maupun bawah tidak dapat diingkari. Bentang alam
yang terdiri atas hamparan bebukitan, lembah, telaga, air
terjun dan goa selalu mampu menarik perhatian masyarakat
dari luar kawasan karst untuk datang. Di luar keinginan untuk
mempelajari sesuatu tentang karst kebanyakan masyarakat
datang ke kawasan karst sekedar untuk menikmati keindahan
alamnya. Bagi mereka yang suka bertualang misalnya,
menjelajah alam karst merupakan kenikmatan yang bisa
menjadi pelepas ketegangan akibat tekanan hidup sehari-hari.

Potensi wisata yang ada di kawasan karst jika dikelola
dengan baik akan memberikan manfaat kepada masyarakat
secara berkelanjutan. Dampaknya pun tidak hanya dinikmati
kalangan tertentu saja. Karena siapa pun dengan beragam
latar belakang bisa terlibat dalam kegiatan pengelolaan wisata
karst. Namun ada hal yang perlu dipertimbangkan adalah
kawasan karst merupakan ekosistem yang rentan, sehingga
upaya pengembangan wisatanya pun harus
mempertimbangkan daya dukung kawasan.

Bagi pemerintah daerah, sektor wisata selalu
menjanjikan pemasukan yang besar. Karst Maros-Pangkep
misalnya, berdasarkan valuasi ekonomi nilai guna langsung
dan nilai guna tidak langsung serta nilai tidak gunanya
mencatatkan angka Rp. 2.072.523.728.298 (dua trilyun rupiah
lebih) setiap tahun, itu belum semua jasa lingkungannya
dihitung (Kurniawan et al, 2008). Sementara dari sektor
pertambangan, Kabupaten Maros
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Bab 5 :
ANCAMAN
KARST BIDUK-BIDUK

Beragam fungsi kawasan karst dan sifat alaminya yang rentan
terhadap perubahan, mendorong berbagai pihak untuk menyuarakan
perlindungan kawasan karst. Namun hal ini tidaklah mudah,
batugamping yang menyusun kawasan karst merupakan mineral yang
memiliki nilai ekonomis dan masih merupakan bahan baku penting
bagi beberapa sektor industri terutama industri semen.

Perlindungan terhadap lingkungan karst menjadi semakin
tidak mudah karena kawasan karst Indonesia belum terdata secara
utuh, Luas kawasan karst di Indonesia masih simpang siur. Beberapa
pendapat menyebut luas kawasan karst Indonesia adalah 154.000 km2

(setara dengan 15 juta hektar). Hingga saat ini belum ada peta sebaran
karst yang bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan peta yang dirilis oleh School of Environment The
University of Auckland (www.web.env.auckland.ac.nz) luas karst
Indonesia 144.064.236 ha (144.064 km2). Jumlah ini tidak berbeda
jauh dengan yang dikemukakan oleh Day & Ulrich (2000) yang
mencapai 145 .000 km2.

*
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Kawasan karst di Pulau Kalimantan merupakan
kawasan karst terluas di Indonesia, berdasarkan data dari
School of Environment The University of Auckland luas karst
Kalimantan mencapai 55.181,77 km2. Berdasarkan
identifikasi P3EK (2015) luas karst Kalimantan 55.533,35

km2 (5.553.346,85 ha). Luasan ini merupakan luasan
indikatif karena masih menggunakan skala peta yang terlalu
kecil, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat perlu
dilakukan penyelidikan lebih detil dengan menggunakan peta
dengan skala yang lebih besar. Namun demikian informasi-
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awal tentang komponen-komponen penciri
kawasan karst seperti keberadaan goa sebaiknya
dijadikan acuan untuk menciri kawasan karst.

Ancaman terbesar bagi kawasan karst
adalah hilangnya fungsi utama kawasan karst
sebagai akuifer air yang akan membawa dampak
serius bagi mahluk hidup, terutama manusia.
Kerusakan pada fungsi kawasan karst sulit
diperbaiki, membutuhkan waktu beberapa ribu
tahun (Bakalowicz, 2004).

INDUSTRI EKTRAKTIF BATUGAMPING
Industri ektraktif adalah industri yang

mengambil bahan baku langsung dari alam.
Batugamping merupakan salah satu bahan di alam
yang bisa diekstraksi menjadi beragam bahan-
bahan lain untuk menunjang aktivitas manusia.
Sebagai batuan yang tersusun oleh mineral
karbonat (CaCO3) batugamping merupakan bahan
baku yang banyak dibutuhkan di beragam industri,
salah satu indutri yang paling banyak menggunakan
batugamping adalah indutri semen.

Beberapa tahun terakhir, industri semen
sangat agresif dalam upaya memperluas usahanya,
baik perusahaan semen milik BUMN maupun yang
dimiliki pihak pihak swasta. Industri semen
membutuhkan batugamping yang banyak dalam
proses produksinya. 1 ton semen memerlukan 1.25
ton batugamping (tingkat efisiensi bahan baku
85%). Hal ini yang menyebabkan perusahaan se-

men selalu berusaha mendapatkan batugamping dengan kandungan
karbonat di atas 70%. Di alam, terutama pada kawasan beriklim tropis,
batugamping dengan kandungan karbonat di atas 70%, dengan
ketebalan yang cukup rata-rata telah menjadi kawasan karst. Faktanya,
selama ini banyak pabrik-pabrik semen yang berdiri di kawasan
batugamping yang menunjukkan ciri-ciri kawasan karst.

Dalam memperoleh batugamping, perusahaan semen akan
melakukan penambangan secara berjenjang dalam durasi waktu
tertentu. Batugamping akan dikupas, diledakkan lalu pecahannya akan
diangkut menuju mesin penghancur, kemudian dibakar dalam tanur
dengan suhu mencapai 1600 derajat celsius. Untuk mencapai suhu
setinggi ini perusahaan semen selama ini menggunakan batubara. 1 ton
semen membutuhkan 0.15 ton batubara. Dalam sehari operasional
pabrik semen rata-rata juga membutuhkan air sebanyak 2000 m3
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(1.987.200 liter), jumlah ini setara kebutuhan air 28.388
orang/hari menurut standart WHO (70 liter/org/hari).
Kondisi ini memungkinkan terjadinya konflik dengan
masyarakat sekitar terkait penggunaan air bersih di wilayah
tersebut.

Proses pengupasan lahan pada kawasan karst akan
menghilangkan zona epikarst yang merupakan zona paling
banyak memiliki simpanan air dalam satu formasi
batugamping. Hilangnya zona epikarst akan menghilangkan
kemampuan batugamping sebagai akuifer air bersih. Dalam
kondisi tidak terganggu batugamping asli memiliki
kemampuan menyerap air hujan hingga 54mm/jam.
Batugamping yang telah ditambang dan dilakukan reklamasi
dengan menanami sejumlah pepohonan memiliki
kemampuan menyerap air hujan 14 mm/jam, sedangkan
pada batugamping yang telah ditambang dan tidak dilakukan
reklamasi kemampuan menyerap air hujan hanya sebesar 1
mm/jam (Djakamihardja & Muhtadi, 2013).

Dampak yang terjadi akibat hilangnya lapisan epikarst
adalah pada musim hujan, air tidak akan terserap sebanyak
ketika batugamping belum ditambang, kondisi ini
memungkinkan air hujan yang tidak terserap menjadi air
limpasan permukaan, dalam jumlah yang banyak dan durasi
yang singkat berpotensi menimbulkan banjir bandang. Pada
musim kemarau, karena hujan yang masuk ke dalam formasi
batugamping sedikit, maka mata air karst akan berkurang
debitnya, bahkan berpotensi hilang sama sekali.

KONVERSI TUTUPAN LAHAN
Secara alami kawasan karst di wilayah tropis umumnya

memiliki tutupan berupa hutan dengan jenis tanaman
beragam. Misalnya kawasan karst di kalimantan secara umum
tertutup oleh hutan tropis dataran rendah yang didominasi
pepohonan dari keluarga dipterokarpa, yakni pepohonan
dengan batang besar dan tinggi mencapai 40-50 meter dari
muka tanah. Konversi lahan dari hutan asli menjadi hutan
produksi atau perkebunan umumnya didahului oleh
penebangan pepohonan asli dan pembersihan lahan (land
clearing). Pada kawasan karst, aktivitas ini berpotensi
menghilangkan tanah penutup (soil) yang umumnya tidak
begitu tebal. Hilangnya soil, membuat kawasan karst sulit
untuk ditanami lagi. Proses karstifikasi akan terpengaruh,
karena air hujan tanpa adanya soil (yang mengandung asam
dari proses pembusukan sampah organik) tidak akan mampu
melarutkan batugamping dengan efektif.

Hilangnya tutupan lahan juga akan berdampak bagi
biota yang hidup di permukaan maupun di goa-goa. Siklus
energi akan terputus sehingga dapat berakibatnta punahnya
spesies tertentu.

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Aktivitas perkebunan/pertanian yang tidak terkontrol

juga dapat membawa dampak buruk bagi ekosistem karst.
Dalam hal penggunaan pupuk misalnya, kawasan karst
merupakan formasi batugamping yang secara alami memiliki
banyak retakan, sehingga mekanisme penyaringan hampir
tidak berjalan baik. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan
menyebabkan residunya langsung terbawa masuk kedalam
batugamping dan berpotensi mencemari air karst, selanjutnya
bahan pencemar akan terbawa hingga ke mataair karst. .
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LIMBAH RUMAH TANGGA
Perilaku masyarakat yang

tidak bertanggungjawab dalam
mengelola limbah rumah tangga
berpotensi menjadi bahan
pencemar bagi kawasan karst.
Penggunaan bak penampung
limbah/septic tank sangat
dianjurkan bagi masyarakat yang
tinggal di kawasan karst. Feses
dan urine yang langsung terbuang
ke kawasan karst berpotensi
masuk ke saluran air karst yang
terhubung dengan mata air dan
sumur-sumur warga. Akan sangat
berbahaya ketika terjadi wabah
penyakit menular tertentu.
Dengan mudah penyakit akan
menyebar melalui air minum dan
menjangkiti warga lain. Limbah
rumah tangga dalam bentuk
sampah non organik juga dapat
dengan mudah masuk ke dalam
sistem sungai bawah tanah. Di
beberapa wilayah, masyarakat
bahkan dengan dengan sengaja
membuang sampah ke dalam
lubang-lubang goa dan ponor.

LIMBAH INDUSTRI.
Limbah yang dihasilkan oleh industri baik skala besar maupun kecil yang

tidak ditangani melalui instalasi pengolahan limbah akan dengan sangat mudah
mencemari kawasan karst. Bahan-bahan berbahaya yang mengandung logam
berat seharussya memiliki tempat pembuangan khusus. Selain berbahaya bagi
kesehatan masyarakat, limbah beracun juga berpotensi menghilangkan spesies
endemik tertentu. Karst memiliki goa-goa yang saling terhubung satu sama lain,
terkadang jaringan ini memiliki panjang hingga puluhan kilometer, masuknya zat
berbahaya ke dalam sistem sungai bawah tanah akan membawa dampak bagi
seluruh kawasan. Terkait ini, perlu dilakukan pengawasan secara ketat terhadap
industri di kawasan karst yang berpotensi menghasilkan bahan-bahan berbahaya
bagi lingkungan.
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