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KATA PENGANTAR 

Buku kecil ini memberikan gambaran cukup lengkap mengenai potret ekosistem karst di wilayah ekoregion Pulau 

Kalimantan. Semoga melalui buku kecil ini semua pihak dapat ikut berperan dalam upaya perlindungan dan pelestarian fungsi 

ekosistem karst.  

Keberadaan ekosistem karst dimanapun hampir senantiasa menjadi konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan 

konservasi. Dampak negatif eksploitasi ekosistem karst sudah banyak kita rasakan, oleh karena itu para pengambil keputusan 

dan para pihak yang terkait lainnya agar hati-hati dalam merencanakan tata kelola ekosistem karst. 

Pengetahuan dan informasi yang ada dalam buku kecil ini mencoba memberi bahan 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 buku kecil ini bermanfaat. 

 

Balikpapan,      September 2016 

Pusat Pengendalian Pembangunan 

Ekoregion Kalimantan 

Kepala, 

 

 

 

Tri Bangun Laksana 
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A. PENDAHULUAN 

 
 
Pulau Kalimantan, di dunia dikenal Borneo merupakan sebuah pulau raksasa dalam gugusan kepulauan Asia Tenggara. 

Pulau Kalimantan terletak di sebelah Utara Pulau Jawa, sebelah Timur Selat Malaka, sebelah Barat pulau Sulawesi dan sebelah 

Selatan Filipina. Luas pulau Kalimantan adalah 743.330 km² yang ditempati populasi sebesar 14.533.166 jiwa (BPS 2015). 

Berdasarkan peta tipe ekosistem hutan yang disusun oleh TNC dan WWF terhadap Pulau Kalimantan dapat diidentifikasi 

terdiri atas 8 (delapan) satuan ekosistem yaitu : 

a. Satuan ekosistem pegunungan. 

b. Satuan ekosistem sub pegunungan 

c. Satuan ekosistem dataran rendah 

d. Satuan ekosistem karst 

e. Satuan ekosistem kerangas 

f. Satuan ekosistem mangrove 

g. Satuan ekosistem rawa air tawar 

h. Satuan ekosistem rawa gambut 

Dari satuan ekosistem tersebut ekosistem dataran rendah memiliki sebaran yang sangat luas yaitu mencapai 42 % dari luas 

Pulau Kalimantan kemudian disusul ekosistem subpegunungan, ekosistem rawa gambut, ekosistem kerangas, ekosistem rawa 

air tawar, ekosistem pegunungan, eksosistem karst dan ekosistem mangrove. 
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Ekosistem karst sebarannya sangat luas terbentang dari Kalimantan Timur sampai Kalimantan Barat. Ekosistem karst 

memiliki potensi, manfaat dan peran penting bagi ekosistem dan manusia. Potensi itu antara lain sebagai daerah tangkapan dan 

penampung air, habitat berbagai satwa khas dan unik dengan berbagai perannya bagi ekosistem dan manusia, sebagai lokasi 

wisata alam, budaya, dan ilmiah. 

1. Ekosistem Karst 

Ford dan Wiliams (1989), mendefinisikan karst sebagai kawasan yang memiliki karakteristik relief dan drainase 

yang khas, terutama disebabkan oleh derajat pelarutan batuan-batuannya yang intensif. Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst mendefinisikan ekosistem karst sebagai tatanan 

bentang alam karst dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh 

menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan 

hidup.  

Kawasan karst dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut : 

a. Terdapatnya cekungan tertutup dan atau lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk, 

b. Langkanya atau tidak terdapatnya drainase/sungai permukaan, dan 

c. Terdapatnya gua dari sistem drainase bawah tanah. 

Karst tidak hanya terjadi pada batuan karbonat tetapi juga terjadi pada jenis batuan yang mudah larut dan 

memiliki porositas sekunder seperti batuan gypsum dan garam. 
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Karstifikasi atau proses pembentukan bentuk-lahan karst didominasi oleh proses pelarutan. Proses larutnya batu 

gamping diawali oleh larutnya CO2 di dalam air membentuk larutan H2CO3. Karena ketidakstabilan larutan H2CO3 

kemudian terurai menjadi H- dan HCO32-, ion H- ini yang selanjutnya mengurai CaCO3 menjadi Ca2+ dan HCO3-. 

Proses karstifikasi dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu : 

a. Faktor pengontrol, dimana merupakan faktor yang menentukan dapat atau tidaknya proses karstifikasi 

berlangsung 

b. Faktor pendorong, yaitu merupakan faktor yang menentukan kecepatan dan kesempurnaan karstifikasi. 

 

2.  Hidrologi karst 

Dikarenakan sifatnya hidrologi karst pada ekosistem karst lebih fokus pada air yang tersimpan di bawah tanah 

pada sistem-sistem drainase bawah permukaan karst dari pada air permukaan. Menurut Jankowski (2001) 

mengatakan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam sistem hidrologi karst, yaitu : akuifer, sistem hidrologi 

permukaan dan sistem hidrologi bawah permukaan. 

Akuifer didefinisikan sebagai suatu formasi geologi yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam 

jumlah yang cukup pada kondisi hidraulik gradien tertentu (Acworth, 2001). Ada dua hal yang sangat membedakan 

sistem akuifer di karst yaitu sistem conduit dan diffuse yang tidak terdapat pada akuifer jenis lain (White, 1988). Ada 

kalanya suatu formasi karst didominasi oleh sistem conduit dan ada kalanya justru malah tidak terdapat lorong-lorong 



 

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan 4 

 

conduit tetapi lebih berkembang sistem diffuse. Selain sistem conduit dan diffuse, dikarst juga dikenal dengan sistem 

fissure (rekahan) menurut Gillson (1996). 

Beberapa karakteristik akuifer di karst adalah : 

a. Sifat dan kedudukan vertikal pada akuifer karst cenderung berubah dari waktu ke waktu tergantung dari cepat 

lambatnya tingkat pelarutan dan lorong-lorong yang terbentuk. Penurunan muka air tanah pada akuifer karst 

akan stabil setelah mencapai kedudukan yang sama dengan water level setempat (local base level). 

b. Porositas atau kesarangan batuan pada batuan karbonat yang telah mengalami karstifikasi lebih besar 

dibanding dengan yang belum mengalami karstifikasi dengan arah porositas sangat tergantung dari arah dan 

kedudukan percelahan (cavities) yang terbentuk karena proses solusional. 

c. Permeabilitas pada batuan gamping yang massif pada mulanya sangat kecil, dan kemudian bertambah besar 

pada saat terbentuk porositas pada batuan tersebut serta berkembang  membentuk jaringan lorong bawah 

tanah (Smith et Al.1976). 

Akuifer karst yang didominasi oleh porositas dengan arah dan dimensi, sangat tergantung pada pelarutan 

batuan memiliki sifat heterogen-anisotropis, Yuan (1985) yang artinya bahwa permeabilitas akuifer karst pada arah 

sumbu x, y dan z tidak menunjukkan magnitude yang sama. 

Pada akuifer karst yang belum begitu berkembang serta tipe akuifer bebas (tidak tertekan) dengan beberapa sistem 

cekungan air tanah dan hubungan antar sungai bawah tanah masih memungkinkan untuk bisa diketahui dengan 

membuat flow net atau peta kontur tanah dengan penentuan batas cekungan secara metode tracing (tracer test) 
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dengan larutan atau radioaktif. Sementara pada akuifer karst tertekan penggunaan tracer test sudah memungkinkan 

lagi dilakukan karena membutuhkan waktu yang sangat lama. 

 

3.  Pentingnya Ekosistem Karst 

Pada tahun 1997, World Commision Protected Area (WCPA) merupakan komisi yang bernaung di bawah 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) mendorong perlindungan ekosistem karst di seluruh dunia 

dengan beberapa pertimbangan : 

a. Karst sebagai habitat flora dan fauna langka. 

b. Karst sebagai kawasan mineral langka (tidak terbarukan) dan memiliki bentang alam yang unik. 

c. Karst sebagai bagian penting kawasan prasejarah dan sejarah kebudayaan. 

d. Karst sebagai kawasan penting untuk penelitian berbagai disiplin ilmu pengetahuan. 

e. Karst sebagai wilayah religi dan spiritual. 

f. Karst sebagai wilayah perkebunan dan industri khusus. 

g. Karst sebagai kawasan kunci untuk mempelajari hidrologi kawasan. 

h. Karst sebagai tempat rekreasi dan wisata. 

Sementara pemerintah Indonesia melalui beberapa peraturan yang ada  menetapkan bahwa ekosistem karst 

sebagai kawasan lindung geologi dalam bentuk kawasan bentang alam karst dan kawasan ekosistem essensial yang 

perlu perhatian khusus. 
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Di lapisan permukaan bumi, kawasan karst ditandai dengan terbentuknya bukit-bukit dan lembah-lembah 

yang terjal. Sedangkan lapisan bawah tanah terjadi pelarutan menyebabkan terbentuknya ruangan-ruangan, lorong 

sungai bawah tanah, yang di kenal dengan gua atau sistem perguaan. Kawasan karst merupakan habitat berbagai 

satwa secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai peran penting bagi manusia. Burung walet yang banyak 

bersarang di kawasan karst dapat dimanfaatkan sarangnya. Kelelawar yang hidup di gua-gua karst sangat berperan 

bagi pengendalian hama pertanian maupun penyerbukan berbagai jenis tanaman. 

Kawasan karst kalimantan terancam hilang akibat adanya kegiatan-kegiatan di kawasan karst. Ancaman 

kelestarian kawasan karst, terutama diakibatkan oleh penambangan penambangan marmer, semen, fosfat, hingga 

guano (kotoran kelelawar dan walet yang telah mengalami pelapukan dan dapat dijadikan pupuk kaya kandungan 

N, P dan K). Padahal, meskipun penambangan tersebut memberikan kontribusi ekonomi namun tidak lama dan 

segera berakhir seiring habisnya karst ditambang.  

  

http://alamendah.wordpress.com/2012/05/10/kawasan-karst-indonesia-potensi-dan-ancaman
http://alamendah.wordpress.com/2011/06/07/peranan-kelelawar-dalam-ekosistem-dan-manusia/
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B. KARST KALIMANTAN 

 

1.  Sebaran Batu Gamping 

Karst pada umunya terbentuk di daerah-daerah batu gamping, sehingga untuk mengidentifikasi kawasan 

karst akan didahului dengan melakukan inventarisasi atau memetakan sebaran batu gamping. Sebaran batu 

gamping di Pulau Kalimantan banyak ditemukan pada formasi-formasi geologi tertentu di Kalimantan yang 

dominan menyebar pada bagian Timur Pulau Kalimantan. Sebaran formasi geologi yang ditemukan adanya batu 

gamping di Kalimantan mencapai 6.928.824,52 ha, dari jumlah tersebut sebagian besar telah teridentifikasi 

mengalami proses pelarutan yang ditandai dengan ditemukannya sistem gua pada daerah-daerah tertentu dan 

morfologi karst yang mecapai 5.553.346,85 Ha, sedangkan formasi geologi dengan batu gamping yang belum 

teridentifikasi mengalami proses pelarutan seluas 1.375.477,67 Ha. Peta sebaran batu gamping dan kawasan 

karst di Pulau Kalimantan dapat dilihat pada gambar 1. Dari peta pada gambar 1 diatas memperlihatkan bahwa 

sebaran batu gamping dan karst Pulau Kalimantan tersebar di bagian tengah dan bagian pesisir Timur Pulau 

Kalimantan. Dalam hal melakukan pengelolaan kawasan – kawasan tersebut kemudian diipecah didalam unit-unit 

administrasi wilayah provinsi dan Kabupaten/kota. 
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Gambar 1. Peta sebaran batugamping dan karst pulau Kalimantan. 

2. Sebaran batu gamping dan karst di Provinsi Kalimantan Barat 

Sebaran  karst di Provinsi Kalimantan Barat tersebar di beberapa kabupaten dengan luasan mencapai 536.669 

ha, sebaran terbesar adalah di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 364.273 ha atau sekitar 68% dari luasan karst di 

Kalimantan Barat. Dari luasan tersebut kawasan karst lebih banyak berada di kawasan konservasi seperti Taman 
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Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga data dan informasi tentang potensi karst di 

Kalimantan Barat masih sangat terbatas. 

 

Tabel 1. Luas batu gamping dan kawasan karst dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat 

PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN 
Luasan (Ha) 

TOTAL 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
BARAT 

BENGKAYANG 

BABANG 897,02   897,02 

SEI RAYA 802,66 317,71 1.120,37 

(blank)   1.550,18 1.550,18 

KAPUAS HULU 

BATUDATU   15.701,40 15.701,40 

BOYANTANJUNG   26.420,20 26.420,20 

KEDAMIN   163.678,02 163.678,02 

LANJAK 220,23   220,23 

MENTEBAH   4.424,71 4.424,71 

NANGADANGKAN   18.620,37 18.620,37 

NANGAKALIS   18.405,35 18.405,35 

NANGASILAT   14.703,70 14.703,70 

NANGASURUK   49.462,83 49.462,83 

NANGATEPUAI   15.816,31 15.816,31 
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SEJIRAM   35.418,66 35.418,66 

SEMITAU   1.626,21 1.626,21 

KAYONG 
UTARA TANJUNGSATAI  169,94  169,94 

KETAPANG 
KENDAWANGAN   46,18 46,18 

(blank)   70,48 70,48 

KOTA 
PONTIANAK 

PONTIANAK 
BARAT 

251,10   251,10 

PONTIANAK 
UTARA 

833,01   833,01 

(blank) 2,84   2,84 

KOTA 
SINGKAWANG 
 

SINGKAWANG 2.363,90  2.363,90 

KUBU RAYA 
BATUAMPAR   44,57 44,57 

SEIKAKAP 687,68   687,68 

KABUPATEN 
PONTIANAK 

SEI KUNYIT 1.248,49 791,37 2.039,86 

MEMPAWAH 3.739,03   3.739,03 

SIANTAN 14.312,95   14.312,95 

SUNGAIPINYUH 405,33   405,33 

(blank) 525,14 103,53 628,67 

SAMBAS 

PALOH 8.490,86   8.490,86 

PEMANGKAT 1.241,23   1.241,23 

SEKURA 6.750,68   6.750,68 



 

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan 11 

 

SELAKAU 410,50   410,50 

SENTEBANG 16.767,68   16.767,68 

(blank)   254,76 254,76 

SANGGAU 
BALAISEBUT   5.846,26 5.846,26 

BONTI   2.137,78 2.137,78 

SEKADAU 
BALAISEPUAK   49.367,43 49.367,43 

SUNGAIAYAK   3.024,84 3.024,84 

SINTANG 

NANGAKEMANGAI 7.558,64 67.173,45 74.732,09 

NANGAKETUNGAU   36.446,58 36.446,58 

NANGAMERAKAI   5.009,88 5.009,88 

NANGATEBIDAH   36,81 36,81 

TOTAL (Ha) 67.508,97 536.669,51 604.178,48 
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Gambar 2. Peta sebaran batugamping dan karst di Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Sebaran Batu Gamping dan Karst Provinsi Kalimantan Selatan 

Luas kawasan karst di Kalimantan Selatan mencapai 312.934 ha, dengan luasan terbesar ditemukan di 

Kabupaten Kota Baru dengan luas mencapai 224.869 ha atau sekitar 72% dari luasan kawasan karst di Kalimantan 
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Selatan. Di Provinsi Kalimantan Selatan telah beroperasi2 (dua) perusahaan semen yaitu PT. INDOCEMEN di 

Kabupaten Kotabaru dan PT. CONCH di Kabupaten Tabalong. Beberapa kawasan karst seperti gua batu hapu di 

Kabupaten Tapin dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai lokasi objek wisata gua yang difasilitasi oleh Dinas 

Pariwisata.Namun sangat dikuatirkan karena tata kelola dan pemahaman masyarakat setempat yang masih terbatas 

sehingga banyak ditemukan kerusakan-kerusakan serta coret-coretan tangan didalam gua. 

Tabel 2. Luas batu gamping dan kawasan karst dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan 

Provinsi KABUPATEN KECAMATAN 
Luas (Ha) 

Total (Ha) 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
SELATAN 

BALANGAN 

AWAYAN 3.648,97 579,44 4.228,41 

HALONG 6.708,70 3.134,72 9.843,42 

HULU SEI 
SELATAN 203,43   203,43 

BANJAR 

ASTAMBUL   1.206,98 1.206,98 

KARANG INTAN   900,26 900,26 

PENGARON   4.490,60 4.490,60 

SIMPANG EMPAT   4.177,59 4.177,59 

SUNGAIPINANG   1.933,13 1.933,13 

HULU SUNGAI 
SELATAN 

LOKSADO 244,10 1.773,09 2.017,19 

TELAGALANGSAT 1.811,93 1.574,15 3.386,08 
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HULU SUNGAI 
TENGAH 

BATANGALAI 
SELATAN 4.612,79 2.182,50 6.795,29 

BATUBENAWA 2.531,54 221,02 2.752,56 

HANTAKAN 542,81   542,81 

HARUYAN 960,36 385,84 1.346,20 

KOTA BANJAR 
BARU CEMPAKA   1.231,47 1.231,47 

KOTA BARU 

HUMPANG 10.994,36 50.041,84 61.036,20 

KELUMPANG 
HULU 8.709,14 90.176,45 98.885,59 

KELUMPANG 
SELATAN 18.251,06 250,33 18.501,39 

KELUMPANG 
TENGAH 7.674,46 19.053,17 26.727,63 

PAMUKAN UTARA 597,14 1.960,58 2.557,72 

PULAULAUT 
BARAT   2.777,18 2.777,18 

SAMPANAHAN 6,81   6,81 

SUNGAIDURIAN 1.889,07 58.728,50 60.617,57 

(blank)   1.884,15 1.884,15 

TABALONG 

HARUAI 27.473,62 4.688,65 32.162,27 

MUARAUYA 25.109,86 14.228,80 39.338,66 

MURUNGPUDAK 8.212,36   8.212,36 

TANJUNG 12.774,03   12.774,03 
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TANTA 233,81   233,81 

TANAH 
BUMBU 

BATULICIN 24.624,39 27.578,77 52.203,16 

KUSAN HILIR 21.280,43   21.280,43 

KUSANHULU 38.016,90 10.585,84 48.602,74 

SATUI 38.324,53   38.324,53 

TANAH LAUT 
KINTAP 23.454,48   23.454,48 

PANYIPATAN 18.051,77   18.051,77 

TAPIN 

BINUANG   4.342,35 4.342,35 

BUNGUR 826,63 350,62 1.177,25 

LOKPAIKAT 409,91 115,66 525,57 

PIANI 223,05 464,67 687,72 

TAPIN SELATAN 560,43 1.915,76 2.476,19 

TOTAL 308.962,87 312.934,11 621.896,98 
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Gambar 3. Peta sebaran batu gamping dan karst di Provinsi Kalimantan Selatan. 

4. Sebaran Batu Gamping dan Karst Provinsi Kalimantan Tengah 

Luasan kawasan karst di Kalimantan Tengah mencapai 542.778 ha, dengan luasan terbesar ditemukan di 

Kabupaten Murung Raya dengan luas mencapai  466.596ha atau sekitar 86% dari luas kawasan karst di Kalimantan 

Tengah. Data dan informasi karst di Kalimantan Tengah sangat terbatas, karena keberadaannya yang sangat sulit 

dicapai dan merupakan daerah hulu dari beberapa sungai. 
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Tabel 3. Luas batu gamping dan kawasan karst dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah 

PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN 
Luas (Ha) 

TOTAL 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
TENGAH 

BARITO 
SELATAN 

DUSUN UTARA 6,97   6,97 

GUNUNG 
BINTANG GUNUN 
GAWAI 

20.199,27 29.483,89 49.683,16 

BARITO TIMUR 

AWANG 6.619,24   6.619,24 

DUSUN TENGAH 13.944,32 1.524,28 15.468,60 

DUSUN TIMUR 26,46   26,46 

PATANG 
KEPULAUTUTUI 13.061,97   13.061,97 

BARITO UTARA 

GUNUNG TIMANG 1.151,81 14.011,52 15.163,33 

LAHEI   15.703,15 15.703,15 

LAMPEONG 31.487,37 83,46 31.570,83 

TEWEH TENGAH 9.998,18   9.998,18 

TEWEH TIMUR 10.088,99 540,96 10.629,95 

GUNUNG MAS 
MANUHING   24,74 24,74 

TEWAH   37,14 37,14 

KAPUAS KAPUAS HULU 12.057,33 11.646,82 23.704,15 

 
KOTA 
PALANGKARAYA 

 
BANAMATINGANG 

 
21,67 

   
21,67 

BUKIT BATU 3,69   3,69 

RAKUMPIT 6,38   6,38 
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KOTA WARINGIN 
TIMUR 

PARENGGEAN 
36,77   36,77 

LAMANDAU DELANG   3.125,67 3.125,67 

MURUNGRAYA 

LAUNG TUHUP   46.914,80 46.914,80 

MURUNG 2.357,80   2.357,80 

PERMATA INTAN 1.017,61   1.017,61 

  SUMBER BARITO   419.682,08 419.682,08 

TOTAL (Ha) 122.085,83 542.778,51 664.864,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta sebaran batu gamping dan karst di Provinsi Kalimantan Tengah. 
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5. Sebaran Batu Gamping dan Karst Provinsi Kalimantan Timur 

Luas kawasan karst di Kalimantan Timur mencapai 3.642.860 ha merupakan hamparan karst terbesar di Pulau 

Kalimantan.Luasan terbesar berupa hamparan karst yang terletak di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur 

dengan luasan mencapai 2.145.301 ha atau sekitar 59% dari luasan karst di Kalimantan Timur. Data dan informasi 

karst dikawasan ini sudah terdata dan sering dijadikan lokasi penelitian oleh berbagai pihak dari luar negeri dan 

dalam negeri, sehingga sudah banyak bahan-bahan publikasi yang bisa diperoleh. 

 

Tabel 4. Luas formasi batu gamping dan kawasan karst dalam wilayah administratif Kalimantan Timur 

PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN 
Luas (Ha) 

TOTAL 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
TIMUR 

BERAU 

BIDUK-BIDUK 3,736.85 68,319.05 72,055.90 
DERAWAN 46,431.18 110,324.18 156,755.36 
GUNUNG TABUR 43,468.22 134,262.73 177,730.95 
KELAY 15,384.78 76,539.59 91,924.37 
SEGAH 60,437.67 252,647.08 313,084.75 
TALISAYAN 25,137.24 315,825.43 340,962.67 
(blank) 0.54 164.15 164.69 

KOTA 
BALIKPAPAN 

BALIKPAPAN 
UTARA   0.23 0.23 

KOTA 
BONTANG 

BONTANG 
SELATAN 

328.44 37,338.93 37,667.37 
BONTANG UTARA 449.57 24,333.51 24,783.08 
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KOTA 
SAMARINDA 

PALARAN   0.15 0.15 
SAMARINDA HILIR   0.89 0.89 
SAMARINDA ULU 197.44   197.44 

KUTAI BARAT 

BONGAN 11.96 187,803.93 187,815.89 
DAMAI   192,790.52 192,790.52 
DILANGPUTI 21,850.14 69,479.02 91,329.16 
LONGIRAM 7,947.64 96,305.24 104,252.88 
MELAK   49.45 49.45 
MUARA LAWA   6,306.62 6,306.62 
MUARA MUNTAI   11,829.62 11,829.62 
MUARA PAHU 28,539.90 109,255.40 137,795.30 
PENYINGGAHAN   3.95 3.95 
TANJUNG ISIM   55,056.01 55,056.01 

KUTAI 
KARTANEGARA 

HANDILENAM   3,315.16 3,315.16 
KEMBANG 

JANGGUT 
1,661.59 16,843.63 18,505.22 

KOTA BANGUN   17.30 17.30 
MUARA BADAK   7,668.01 7,668.01 
MUARAKAMAN   94,295.40 94,295.40 
SEBILU   29,704.04 29,704.04 
TABANG 5,456.62 68,057.15 73,513.77 
TENGGARONG 2,021.89 16,234.41 18,256.30 
(blank)   22.95 22.95 

KUTAI TIMUR 

BUSANG 32,793.46 23,467.97 56,261.43 
KALIORANG 7,851.20 49,624.17 57,475.37 
KOMBENG 37,170.53 71,959.50 109,130.03 

MUARA 
ANCALONG   11,718.07 11,718.07 
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MUARA BENGKAL   86,333.25 86,333.25 
MUARA WAHAU 27,125.19 154,768.91 181,894.10 
SANDARAN 110,100.05 136,773.23 246,873.28 
SANGATTA 26,649.75 318,404.28 345,054.03 
SANGKULIRANG 83,248.57 217,671.39 300,919.96 
TELEN 13,172.27 116,469.15 129,641.42 
(blank) 65.71 35.36 101.07 

MAHAKAM ULU 
LONGAPARI   145,476.48 145,476.48 
LONGBAGUN 6,354.90 60,855.02 67,209.92 
LONGHUBUNG 572.69 151,524.57 152,097.26 

PASIR 

BATU SOPANG 25,377.38 35,556.65 60,934.03 
KUARO 1,070.16 565.15 1,635.31 
LONGIKIS 4,587.37 3,480.84 8,068.21 
LONGKALI 91,430.62 7,372.07 98,802.69 
MUARA KOMAM 70,032.12 6,191.53 76,223.65 
PASIR 

BALENGKONG 
460.07 10,081.50 10,541.57 

TANAH GROGOT 266.94 2,376.76 2,643.70 
(blank)   130.36 130.36 

PENAJAM 
PASER 
UTARA 

WARU 11,509.67 29,230.90 40,740.57 

TOTAL 812,900.32 3,624,860.84 4,437,761.16 
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Gambar 5. Peta sebaran batu gamping dan karst di Provinsi Kalimantan Timur 

6. Sebaran Batu Gamping dan Karst Provinsi Kalimantan Utara 

Luasan kawasan karst di Kalimantan Utara mencapai 536.103 ha, dengan luasan terbesar ditemukan di 

Kabupaten Bulungan dengan luas mencapai  312.851 ha atau sekitar 58% dari luas kawasan karst di Kalimantan 

Utara. Kawasan karst ini merupakan bagian dari hamparan karst di Kalimantan Timur, namun beberapa penelitian 

masih belum dilakukan sehingga data dan informasi masih terbatas ditemukan. 
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Tabel 5. Luas batu gamping dan kawasan karst dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara 

 

PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN 
Luas (Ha) 

TOTAL 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
UTARA 

BULUNGAN 

LONGPESO 5,967.14 125,574.77 131,541.91 

SEKATAK   65,987.23 65,987.23 

TANJUNGPALAS 58,052.54 121,290.92 179,343.46 

MALINAU 

KAYAN HILIR   1,822.49 1,822.49 

LONGPUJUNGAN   1,748.64 1,748.64 

MALINAU   829.78 829.78 

MALINAU BARAT   7,628.17 7,628.17 

MALINAU 
SELATAN   14,775.24 14,775.24 

MALINAU UTARA   9,070.44 9,070.44 

NUNUKAN 

LUMBIS   25,027.72 25,027.72 

NUNUKAN   99,985.74 99,985.74 

SEMBAKUNG   22,680.05 22,680.05 
TANA 
TIDUNG SESAYAP   39,682.69 39,682.69 

Grand Total 64,019.68 536,103.88 600,123.56 
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Gambar 6. Peta sebaran batu gamping dan karst di Provinsi Kalimantan Utara. 
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C. ISU STRATEGIS KAWASAN KARST DI KALIMANTAN 

 

Karst Kalimantan masih dipandang sebagai sumber daya alam yang sangat menggiurkan untuk dieksploitatif 

ekstraktif dengan membuka perusahaan – perusahaan tambang semen. Hingga saat ini sudah beroperasi 3 (dua) 

perusahaan tambang batu gamping untuk industri semen di Kalimantan yaitu PT. Conch di Kabupaten Tabalong, 

Provinsi Kalimantan Selatan, PT. Indocement di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dan PT. 

Bengalon Limestone di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu juga telah ada beberapa 

perusahaan yang saat ini masih melakukan eksplorasi dan pengajuan ijin untuk investasi tambang batu gamping 

untuk industri semen. 

Dengan pemanfaatan yang ekstraktif ini menyebabkan beberapa isu dan permasalahan ekologi dan sosial 

akan terjadi di Kalimantan mengingat peran dan posisi strategis kawasan karst didalam sistem ekoregion Kalimantan.  

 

1. Karst sebagai cadangan sumber daya air 

Ketersediaan air di Kalimantan cukup melimpah kondisinya saat ini. Kondisi yang melimpah tidak lain disebabkan 

oleh adanya letak Pulau Kalimantan yang terdapat  di garis Khatulistiwa dengan hujan yang turun sepanjang tahun, 

dan kawasan hutan yang masih luas sehingga ketersediaan air tetap terjaga. Di dataran, air mudah diambil karena 

kondisinya yang relatif dangkal dan banyak terdapai sungai, danau dan rawa. 
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Kalimantan merupakan daratan dengan sungai-sungai besar: Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Kahayan, 

Sungai Kayan, dan Sungai Mahakam di wilayah Kalimantan. Sungai-sungai ini merupakan jalur masuk utama ke 

pedalaman pulau dan daerah pegunungan tengah. Semakin ke hulu, sungai lebih sempit. Sungai tersebut mengalir 

melalui hutan-hutan perbukitan, berarus deras, dan airnya jernih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Peta sebaran batu gamping dan karst pulau Kalimantan yang terdapat di dalam DAS. 
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Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Pulau Kalimantan berjumlah 18 DAS utama. Diantara 18 DAS 

tersebut ternyata apabila dikaitkan dengan keberadaan karst yang ada di Pulau Kalimantan, terdapat 10 DAS yang 

memiliki hulu yang berupa bentang alam karst. DAS yang memiliki hulu bentang alam karst yakni DAS Mahakam, 

DAS Barito Kapuas, DAS Berau Kelai, DAS Cengal Batulicin, DAS Kahayan, DAS Kendilo, DAS Kayan, DAS 

Karangan, DAS Kapuas, dan DAS Sesayap. Adanya hulu yang merupakan bentang alam karst inilah yang membuat 

daerah ini perlu dijaga kelestarian alamnya. Ketika bentang alam karst mulai terganggu dan mengalami kerusakan, 

maka sangat sulit mengembalikan kondisi alamnya seperti semula apalagi dilakukan penambangan 

batugampingnya. Ketika mulai rusak maka fungsi dari bentang alam karst yang mencakup sebagian besar wilayah 

di Pulau Kalimantan maka dapat dipastikan kondisi sumberdaya air yang saat ini melimpah suatu saat dapat 

mengalami deficit. Hal ini mengingat daerah hulu yang sudah tidak dapat menyimpan air sedangkan pertumbuhan 

penduduk akan semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan air juga akan mengalami peningkatan. 

Kebanyakan sungai-sungai utama di Kalimantan terdapat di jajaran pegunungan tengah. Pola aliran 

sungainya secara umum adalah radial sentrifugal, atau menjauhi titik pusat yaitu berasal dari rangkaian pegunungan 

bagian tengah Kalimantan ke arah laut. Tetapi pada percabangannya pola aliran sungainya adalah dendritik. Pola 

itu terjadi karena Kalimantan memiliki topografi yang relatif datar, dikarenakan mempunyai pesisir yang rendah dan 

memanjang serta dataran sungai, terutama disebelah selatan dan barat. Lebih dari setengah pulau ini berada di 

ketinggian di bawah 150 m dpl dan air pasang dapat mencapai 100 km ke arah pedalaman. Sungai-sungai itu 

semakin lebar dan semakin besar volumenya menuju ke laut, karena ada tambahan air dari anak-anak sungainya, 
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yang membentuk sungai utama yang mengalirkan air dari daerah aliran sungai yang luas. Debit air bervariasi 

menurut musim. Kecepatan arus, kedalaman air, dan komposisi substrat bervariasi menurut panjang aliran dan lebar 

sungai, dan ini mempengaruhi biota yang dapat hidup di dalamnya. 

Kalimantan dilalui oleh sungai-sungai besar yang mengalir dari bagian tengah pulau ke pesisir. Kalimantan 

memiliki tiga sungai terpanjang yang menjadi kebanggaan Indonesia. Sungai Kapuas (1.143 km), Sungai Barito (900 

km) dan Sungai Mahakam (775 m). Sungai Kapuas mengalir dari kaki Gunung Cemaru ke barat, mengaliri sebagian 

besar Kalimantan Barat. Sungai Barito yang besar mata airnya berasal dari pegunungan Muller dan mengalir ke 

selatan dan bertemu dengan Sungai Negara yang berasal dari Pegunungan Meratus bermuara dekat Banjarmasin. 

Sungai Kahayan dan Sungai Mahakam mengalir dari pegunungan di pedalaman ke pesisir timur. Sejumlah sistem 

sungai yang berukuran besar mempunyai anak-anak sungai yang sangat luas di daerah alirannya di pedalaman dam 

pantai-pantainya di dataran rendah. Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Negara, Sungai Kapuas dan Sungai 

Baram (Serawak) semuanya mempunyai danau tapal kuda dan anak sungai musiman pada dataran banjir. 

Mataair juga banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Mataair yang terdapat di Pulau Kalimantan didominasi 

oleh keterdapatannya di daerah bentang alam karst. Adanya mataair inilah yang mengontrol adanya ketersediaan 

air yang terdapat di daerah hulu. Semakin terjaga mataair yang ada maka akan menjamin ketersediaan air terutama 

pada saat musim kemarau tiba. Hal ini sudah dirasakan masyarakat Merabu yang menjaga alamnya sehingga ketika 

musim kemarau atau bahkan ketika terjadi el nino yang berkepanjangan, maka masyarakat tetap menikmati adanya 

air yang masih melimpah yang mengalir di wilayah mereka.   
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2. Karst sebagai pengatur iklim 

Pulau Kalimantan terletak di khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif konstan 

sepanjang tahun, yaitu antara 250-35 0 C di dataran rendah.Tipe vegetasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah 

hujan tahunan juga olehdistribusi curah hujan sepanjang tahun. Dataran rendah di sepanjang garis khatulistiwa yang 

mendapat curah hujan minimum 60 mm setiap bulan dapat mendukung hutan yang selalu hijau (Holdridge 1967). 

Semua bagian Borneo terletak di daerah yang selalu basah sepanjang tahun. Angin musim barat laut (November-

April) pada umumnya lebih basah dari pada angin musim tenggara, tetapi beberapa daerah pesisir menunjukkan 

pola curah hujan bimodal. Adanya curah hujan yang cukup basah sangat berpengaruh terhadap proses karstisifikasi 

sehingga sangat membantu dalam proses pembentukan kawasan karst. 

Kalimantan dapat dibagi menjadi lima zona agroklimat. Sebagian besar daerah perbukitanyang tinggi 

menerima curah hujan 2.000 – 4.000 mm setiap tahun. Sebagian besar wilayah Kalimantan masuk ke dalam 

kawasan yang paling basah (Oldeman dkk. 1980). Tidak seperti Sumatera, di Kalimantan tidak ada gunung-gunung 

di daerah pesisir yang mempengaruhi curah hujan, walaupun beberapa gunung yang pendek mempengaruhi 

curah hujan lokal, terutama di Borneo bagian timur. Borneo tengah dan barat adalah kawasan yang paling basah, 

sementara bagian-bagian di pesisir timur jauh lebih kering. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah merupakan 

kawasan yang paling basah. Angin musim Barat laut di Kalimantan Barat pada bulan Agustus-September dan musim 

hujan berlangsung sampai bulan Mei. Curah hujan sangat tinggi terutama pada bulan November dan yang kedua 
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pada bulan April. Pada bulan Juni-Agustus iklim relatif lebih kering, akan tetapi tidak ada bulan yang curah hujannya 

kurang dari 100 mm. Curah hujan tahunan di Putussibau (Kapuas Hulu) mencapai lebih dari 4000 mm dan tidak ada 

bulan yang curah hujannya kurang dari 200 mm. Dengan wilayah panas sepanjang tahun dan daerah lembab.  

Angin musim barat laut mencapai Kalimantan Barat pada bulan Agustus-September dan musim hujan 

berlangsung sampai bulan Mei; curah hujan sangat tinggi terutama pada bulan Nopember dan yang kedua pada 

bulan April. Dari bulan Juni sampai Agustus, iklim relatif lebih kering tetapi tidak ada bulan yang curah hujannya 

kurang dari 100 mm. Curah hujan di Putusibau lebih dari 4.000 mm dan tidak ada bulan yang curah hujannya kurang 

dari 200 mm. Di Kalimantan Tengah dan Selatan, curah hujan umumnya bertambah tinggi ke arah utara dari daerah 

pesisir. Pengaruh angin musim tenggara jauh lebih besar daripada di Kalimantan Barat. Bulan kering terjadi dari 

bulan Juli sampai September terutama di daerah-daerah bayang-bayang hujan di bagian barat Pegunungan Meratus, 

misalnya di Martapura. Namun musim kemarau disini masih tidak sekering di jawa dan Nusa Tenggara. Pesisir di 

bagian tenggara dan P. Laut umumnya lebih basah daripada pesisir bagian selatan.Karena pengaruh Pegunungan 

Meratus (Oldeman dkk 1980). 
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Gambar 8 Pengaruh sebaran karst terhadap kondisi iklim Kalimantan (sumber : Materi presentasi Dr. Pindi Setiawan 

di workshop karst Kaltim, 30 September 2015) 

 

Daerah-daerah pesisir di Kalimantan Timur dan bagian timur Sanah jauh lebih kering daripada bagian-bagian 

lainnya diBorneo. Pengaruh angin musim barat laut jauh lebih lemah karena hampir semua hujan jatuh di 

pegunungan tengah. Bahkan selama musim penghujan, curah hujan relatif rendah dan seringkurang dari 200 

mm/bulan, terutama di daerah Semenanjung Sankulirang. Tidak ada musim kemarau yang khusus karena angin 

musim tenggara melintasi laut terbuka sehingga juga membawa hujan ke daerah lain. 
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3. Karst dan karakteristik tanah 

Secara umum karakteristik tanah di Pulau Kalimantan adalah berkisar dari ultisol masam yang sangat lapuk 

dan inceptisol muda. Di bagian selatan dataran aluvial dan tanah gambut yang sangat luas. Sebagian besar tanah 

telah di berkembang pada dataran bergelombang dan pegunungan yang tertoreh diatas batuan sedimen dan batuan 

beku tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9  Peta sebaran batu gamping dan karst pulau Kalimantan dan persebaran  jenis tanah. 
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Tanah ini ultisol terdapat di Kalimantan (21.938.000 ha) yang sebagian besar terdapat di kawasan bentang 

alam karst. Tanah ini dapat dijumpai pada berbagai relief, mulai dari datar hingga bergunung (Subagyo et 

al, 2004).   Ultisol dicirikan oleh adanya akumulasi lempung pekat pada horizon bawah permukaan sehingga 

mengurangi daya resap air dan meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah. Erosi merupakan salah satu 

kendala fisik pada Ultisol dan sangat merugikan karena dapat mengurangi kesuburan tanah. Bila lapisan ini tererosi 

maka tanah menjadi miskin bahan organik dan hara adanya erosi yang besar berarti membutuhkan penanganan 

yang cukup intensif. Adanya sifat alami yang mudah tererosi sehingga perlu dilakukan upaya konservasi baik teknik 

dan vegetasi. Apabila di tanah ultisol ini terganggu vegetasinya atau dukan pembukaan lahan, maka keadaan yang 

akan terjadi adalah vegetasi akan semakin sulit untuk tumbuh , erosi akan semakin dipercepat, adanya daerah yang 

berubah menjadi daerah rawan longsor, sehingga keadaannya akan semakin tandus dan akan mengubah iklim mikro 

pada suatu wilayah. 

Menurut Hardjowigeno (2003), Ultisol mempunyai sifat kimia yang kurang baik yang dicirikan oleh 

kemasaman tanah  yang tinggi dengan pH < 5, kandungan bahan organik tanah rendah sampai sedang, kandungan 

hara N, P, K, Ca, Mg dan Mo rendah. Kapasitas tukar kation (KTK) kecil dari 24 me/100 g. Sebaliknya kelarutan Al, 

Mn, dan Fe sering tinggi, sehingga sering meracun bagi tanaman. Hal itu disebabkan oleh tingkat pelapukan yang 

sudah lanjut serta curah hujan yang tinggi, sehingga unsur hara tercuci ke lapisan bawah. Di samping itu juga 

disebabkan oleh bahan induk mineral tanah yang miskin mineral primer yang mengandung unsur hara yang 
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dibutuhkan tanaman. Soepardi (1983) menyatakan bahwa kandungan N Ultisol < 0,2 % P tersedia < 1 ppm, Ca dan 

Mg < 3 me/ 100g, dan kandungan bahan organik rendah.  

Kemasaman tanah Ultisol selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan basa-basa 

mudah tercuci, juga disebabkan oleh hasil dekomposisi mineral aluminium silikat yang membebaskan ion aluminium 

(Al+3). Ion tersebut dapat dijerap kuat oleh koloid tanah dan bila dihidrolisis akan menyumbangkan ion H+, akibatnya 

tanah menjadi masam (Nyakpa, Lubis, Pulung, Amrah, Munawar, Hong, Hakim, 1988). Berkaitan 

dengan kemasaman tanah pada Ultisol yang disebabkan oleh kelarutan Al, kelarutan besi (Fe) dan mangan (Mn) 

juga cukup tinggi. Keberadaan kation Al, Fe dan Mn pada tanah masam menyebabkan unsur  fosfor (P) kurang 

tersedia bagi tanaman. Akibatnya tanaman sering menunjukkan kekurangan unsur P pada tanah tersebut. Di 

samping itu, unsur molibdenum (Mo) kelarutannya sangat rendah pada tanah masam. Unsur ini dibutuhkan tanaman 

legum dalam pembentukan bintil akar untuk menambat nitrogen (N). Akibatnya, penambatan N menjadi terhambat 

pada tanah bereaksi masam (Nyakpa et al, 1988). Ultisol miskin hara terutama unsur N, P dan K. Oleh karena itu, 

Ultisol memerlukan pupuk yang banyak. Dengan pengapuran dan pemupukan yang banyak, Ultisol dapat lebih 

produktif. Akan tetapi harga pupuk semakin mahal. Oleh karena itu pemakaian pupuk harus dihemat tanpa 

menurunkan produksi (Hakim, 2006). 

 
4. Karst dilihat dari aspek ekosistem 

Berdasarkan rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst, 

ekosistem karst didefinisikan sebagai tatanan karst dibawah permukaan dan dipermukaan tanah dan/atau didalam 
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laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan 

saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup. Dari definisi 

tersebut umum digunakan oleh para pemerhati karst dengan istilah-istilah eksokarst (keadaan/kondisi karst 

dipermukaan), endokarst (keadaan/kondisi karst dibawah permukaan) dan perikarst (keadaan/kondisi diluar 

eksokarst dan endokarst yang mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas karst tersebut).  

Dengan memperhatikan istilah-istilah tersebut maka isu-isu strategis yang penting dalam kawasan karst 

Kalimantan di pilah dengan melihat dari masing-masing aspek eksokarst, endokarst dan perikarst yang memiliki 

keterkaitan dalam sebuah ekosistem kawasan yang saling mendukung dan saling memberi dampak baik positif 

maupun  negatif pada kawasan karst.  

Ekosistem kawasan karst menjadi penyangga bagi kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat yang hidup 

di kawasan karstnya yang meliputi system hidrologi, proses kartifikasi, perkembangan eksokarst di permukaan, 

perkembangan speleothem endokarst di bawah permukaan, flora dan fauna, biota gua yang berfungsi sebagai 

pengontrol hama seperti kalelawar, system air yang memberi manfaat bagi pertanian dan peternakan, cagar budaya, 

kondisi social budaya yang tercipta dari interkasi masyarakat dengan kawasan karst di masa lampau dan masa kini.  
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5.  Isu-isu Strategis Eksokarst  

Isu-isu strategis dalam ekosistem kars sangat berhubungan dengan kepekaan kawasan terhadap perubahan 

kawasan karst yang memberi pengaruh pada perubahan pola ruang kawasan karst dan kerusakan lingkungan baik 

akibat proses alami maupun proses non alami antara lain : 

a. Transformasi lahan kawasan eksokarst 

Pulau Kalimantan merupakan pulau yang menjadi paru-paru dunia, karena memiliki hutan yang sangat luas 

namun pada perkembangannya terjadi trasformasi perubahan sejak tahun 80an dimana wilayah hutan mulai 

berkurang karena adanya penebangan liar untuk pembukaan lahan, setelah pembukaan lahan kemudian secara 

besar-besaran terjadi eksploitasi sumberdaya alam terutama batubara, pada saat bersamaan transformasi 

perkembangan munculnya lahan-lahan sawit dengan membuka daerah-daerah hutan baru, ditengan menurunnya 

pasar dunia terhadap industry pertambangan batubara, saat ini dengan adanya potensi kawasan karst di Kalimantan 

akan menjadi transformasi baru untuk mengekploitasi bahan baku batugamping untuk produksi semen di kawasan 

karst. 

 Transformasi sumberdaya alam bukan menjadi jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan, praktek-praktek 

yang sudah terjadi tidak di Kalimantan tidak memberikan nilai tambah yang berkelanjutan dengan menurunnnya 

sumberdaya alam dan meningkatnya persoalan-persoalan lingkungan  

Kawasan Karst adalah menjadi benteng terakhir sebagai penyimpan sumber air terbesar di masa yang akan 

datang. Transformasi kawasan karst adalah dengan mempertahankan kondisi karstnya maka kawasan itu akan 
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memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi daripada harus mengeksploitasi kawasan itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10  Peta sebaran karst di Pulau Kalimantan 
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Gambar 11  Foto kenampakan karst di gua batu hapu di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Foto : AB 

Rodhial Falah,2015). 
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b. Perubahan morfologi akibat pertambangan 

Batugamping mengandung unsur karbonat yang menjadi komponen utama industri semen. Sebagai upaya 

untuk efisiensi bahan baku, industri semen mengincar batugamping dengan kadar karbonat tinggi (di atas 70%), di 

mana batugamping dengan nilai kandungan karbonat tersebut -terutama di wilayah beriklim tropis- telah mengalami 

karstifikasi. Di sinilah benturan kepentingan atas kawasan karst terjadi. Pada tahun 2010 China sebagai Negara 

yang memiliki kawasan terbesar di dunia atau sekitar 30% dari total luas kawasan karst di dunia, telah melakukan 

perlindungan terhadap seluruh kawasan karstnya dengan menutup 762 industri semen pada tahun 2010 , karena 

Industri semen menjadi penyumbang polutan terbesar di negaranya (Keith Bradsher, New York Times, 2010). Di 

Kalimantan Timur saat ini sudah ada sekitar 19 investor semen, di sekitar lebih kurang 19.000 ha kawasan karst 

Sangkulirang – Mangkalihat, yang sedang menunggu status penetapan Kawasan Bentang Alam Karst oleh 

Pemerintah daerah dan Badan Geologi, dalam kontek geologi saat ini pandangan umum terhadap potensi kawasan 

karst dilihat dari besarnya cadangan batugamping sebagai bahan baku industry. hal ini sangat bertolak belakang 

dengan konsep karst melihat potensi kawasan karst, dimana kawasan karst adalah kawasan yang memiliki fungsi 

pengontrol ekosistem karena potensi dilihat dari bagaimana kawasan karst yang mengalami proses karstifikasi yang 

memiliki zona epikarst yang berada di permukaan berupa material ubahan dari batugamping dengan ketebalan 5 – 

100 meter yang berfungsi sebagai penyimpan air dan pengontrol proses karstifikasi dimana proses karstifikasi adalah 

pengontral ekosistem kawasan karst baik hidrologi, biota gua, flora dan fauna, kebudayaan dan masyarakat.  Air 

yang tersimpan dalam zona epikarst dialirkan melalui aliran perkolasi pada rekahan dan pelarutan sehingga 
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membetuk jaring-jaring sungai bawah tanah dan sebagian keluar menjadi mataair yang dapat mengalir sepanjang 

tahun, yang mengontrol proses pembentukan morfologi eksokarst dan pembentuak speleothem ornament gua dan 

keindahannya. Perubahan morfologi akibat pertambangan yang terjadi akan dapat memutus mata rantai proses 

karstifikasi sehingga jika terjadi perubahan lahan sampai pada satu titik terendah maka kawasan karst tidak lagi 

memiliki potensi apa-apa, karena proses karstifikasinya sudah tidak ada dan akan berdampak hilangnya sumberdaya 

air dan kerusakan eksokarst dan endokarst. 

Menurut studi (Liu and Zhao, 1999)  Kemampuan kawasan karst mampu menyerap CO2 dari atmosfir  0,41 

miliar metrik ton/tahun. Proses karstifikasi melepaskan kembali  0,3 miliar metrik ton/tahun, rata-rata CO2 yang 

terserap sebanyak 0,11 miliar metrik ton/tahun. Kawasan karst menjadi salah satu rantai penting dalam siklus karbon 

dunia, sehingga hilangnya kawasan karst juga akan menjadi penyumbang pemanasan global dan perubahan iklim. 

Industri semen menyumbang emisi gas rumah kaca di Indonesia, berdasarkan laporan inventerarisasi gas rumah 

kaca, kementrian Lingkungan Hidup, 2014. Industri semen menyumbang 22.674,6 GGram emisi CO2 ke udara. Perlu 

kebijakan yang akan mendukung perlindungan kawasan karst untuk mempertahankan fungsi karstifikasi sebagai 

penyangga ekosistem kawasan karst Kalimantan. 

c. Perubahan kualitas dan kuantitas air 

Kawasan karst memiliki sistem jaringan sungai bawah tanah yang membentuk system aliran air dari 

permukaan ke bawah permukaan seperti terdapatnya lubang tempat hilangnya air permukaan, sungai yang hilang 

karena masuk ke dalam gua, ponor berupa lubang atau rekahan yang tertutup lapisan tanah yang menjadi tempat 
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hilangnya air saat musim hujan, system jaringan sungai bawah tanah merupakan system pipa kapiler yang 

menghubungkan air permukaan dan bawah permukaan di dalam kawasan karst, sehingga media penghubung ini 

akan berpotensi membawa media pencemar pada air tanah, dan mata air yang muncul dari rekahan, tetapi media 

pencemarnya berasal dari wilayah lain pada bagian hulu dan mencemari air di wilayah-wilayah lain, tempat keluarnya 

air tanah dari system hidrologi kawasan karst.   Pencemar air tanah di kawasan karst Kalimantan meliputi (a) Muatan 

suspense yang berasal dari erosi tanah permukaan, (b) bakteri colli, (c) beberapa logam berat, dan (d) sampah 

anorganik yang langsung masuk terbawa oleh aliran permukaan. 
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Gambar 12 Sketsa penampang zona epikarst (dalam pemaparan DR. Tjahyo Nugroho Adji di workshop karst 

Kalimantan, 30 September 2015) 

 

Kondisi ini akan mengakibatkan penurunan kualitas air tanah di kawasan karst menjadi air yang tidak layak sesuai 

standar baku mutu air. Perubahan morfologi yang menghilangkan zona-zona epikarst (water storage)yang 

merupakan zona penyimpan air utama di kawasan karst sangat signifikan akan menurunkan kuantitas air tanah di 



 

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan 43 

 

kawasan karst, dimana air hujan tidak bisa ditampung oleh zona epikarst yang sudah hilang, dan dibawah zona 

epikarst adalah zona batuan yang massif yang tidak memiliki kemampuan menyimpan air, hal ini akan 

mengakibatkan air hujan yang turun akan memiliki debit yang sangat tinggi sebagai air permukaan (run off), 

sementara di saat musim kemarau karena air tidak tersimpan sehingga tidak ada proses distribusi air yang dapat 

mempangaruhi perubahan pola sungai bawah tanah dan hilangnya mata air. Perubahan kuantitas air di kawasan 

karst dapat dihitung melalui simulasi : Luasan area tambang, misalkan: 700 hektar  = 7.000.000 m2, kedalaman 

zona epikarst rata-rata (asumsi): 5 m,  porositas epikarst  rata-rata = 20 %, curah hujan: 2000 mm, yang menjadi 

aliran sekitar 50% = 1000mm = 1 m (asumsi rata-rata). Yang menjadi air tanah 50%= 1000mm (asumsi rata-rata). 

air yang simpanan hilang, tidak menjadi air tanah: = 7.000.000 x 5 x 1 x 20 % =7.000.000 m3.Air yang tidak terserap 

tersebut akan menjadi air permukaan dalam jumlah yang besar, maka air yang tidak tersimpan akan menjadi 

ancaman banjir bagi masyarakat di sekitar kawasan karst. Nilai infiltrasi air hujan akan jauh berkurang ketika 

batugamping yang ada dipermukaan di kupas, batugamping asli yang belum tersentuh tambang mampu meyerap 

air 54 mm/jam dan batugamping yang sudah ditambang dan direklamasi dengan baik memiliki laju infiltrasi 14 

mm/jam, dan batugamping yang telah ditambang tapi tidak direklamasi hanya memiliki laju infiltrasi 1 mm/jam (Djaka 

Miharja dan Muhtadi, 2013). 
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Gambar 13  Pola aliran (hidrologi) di kawasan karst, White, 1988 (sumber : Bahan ajar geomorfologi dan hidrologi 

karst kelompok studi karst, UGM). 

d. Flora dan Fauna 

Flora di kawasan karst mempunyai keunikan di segala hal. Keanekaragaman dan komposisi jenisnya sangat 

berbeda dibandingkan dengan tipe vegetasi lainnya. Flora di kawasan karst mempunyai tingkat keendemikan yang 

sangat tinggi dengan potensi ekonomi yang sangat tinggi. Beberpa jenis flora seperti anggrek, paku‐pakuan, palem 
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dan pandang merupakan jenis yang terkadang hidup di tebing‐tebing karst. Beberpa jenis mempunyai habitat yang 

sangat spesifik seperti anggrek yang ditemukan di Borneo. Beberapa adaptasi flora terhadap kondisi lingkungan 

karst adalah kemampuan hidup di puncak bukit dengan sistem perakaran yang sangat panjang mampu menembus 

celah rekahan batu karst dan mencapai batas sumber air, contoh pohon beringin (Ficusspp.). 

Beberapa jenis mampu beradaptasi pada lingkungan yang sangat minim lapisan tanahnya. Adaptasi tersebut 

dengan cara meningkatkan kemampuan bertahan hidup tanpa kesulitan dengan cara sistem perakaran di udara 

bebas, contoh anggrek yang mampu memanfaatkan celah‐celah batuan untuk tumbuh. Flora karst juga mempunyai 

tingkat endemisitas yang sangat tinggi terkadang, satu bukit karst mempunyai satu jenis yang tidak ditemukan di 

bukit yang lain di sekelilingnya (Vermaullen and Whitten 1999 dalam Rahmadi, 2007).  

Fauna di kawasan karst sangat beranekaragam, seperti kalelawar yang memiliki daya jelajah radius sampai 

20 km, merupakan pemakan serangga dan buah-buahan, bisa berfungsi sebagai pengontrol populasi hama dan 

penyerbuk tanaman di sepanjang radius jelajahnya, burung wallet yang terdapat di sebagian besar gua-gua yang 

ada di Kalimantan yang dapat memproduksi sarang burung walet untuk populasi burung walet, namun ekosistem 

gua memberi peran penting terhadap perkembangan burung walet, 80 % wallet dunia berasal dari kawasan karst 

Kalimantan, wallet menjadi spesies kunci di kawasan karst,  
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Gambar 13  Foto populasi kelelawar di gua batu hapu di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Foto : AB. 

Rodhial Falah, 2015). 

 

sehingga pengambilan sarang burung walet dalam gua dapat mengakibatkan berkurangnya populasi burung walet. 

4,5 juta ekor burung wallet membutuhkan 5 ton serangga per hari, jumlah itu hanya dihasilkan dari hutan heterogen 
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yang bertajuk pohon besar yang saling bertaut, sehingga untuk mempertahankan populasi perlu menjaga wilayah 

hutan baik di sekitar kawasan karst maupun di wilayah perikarst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14  Foto jenis laba-laba di gua batu hapu di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Foto : AB. 

Rodhial Falah, 2015). 

e. Keunikan dan keindahan bentang alam karst  

Bentang alam karst di Kalimantan memiliki keunikan bentukan morfologi akibat proses pelarutan, seperti di 

Kawasan Karst Gunung Batu Gergaji Sub Marang didominasi oleh bentukan karst pinnacle dan di diantara bukit 
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pinnacle terdapat dolena-dolena bahkan ada yang sudah membentuk lubang gua. Kawasan Karst Merabu yang 

berada di jajaran kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat merupakan kawasan karst yang berbentuk longai (bukit 

celah karst atau pass). Longai merupakan dataran karst yang dikelilingi oleh bukit-bukit karst dengan ketinggian 100 

– 300 mdpl, di belakang bukit karst Menara Baru Kulat dan Batu Mapula yang menjulang tinggi 100 mdpl. Kawasan 

Kulat – Merabu – Merpun yang memiliki akses yang dekat dengan Kampung Merabu, Merpun dan Panaan, terdapat 

gua-gua yang besar dan panjang, dibeberpa lokasi terdapat bentukan polje di antara bukit-bukit karst. Keindahan 

bentang alam karst di Kalimantan memiliki daya tarik tersendiri sebagai destinasi wisata, sehingga perlu diidentifikasi 

potensi-potensi eksokarst Kalimantan yang dapat dijadikan objek-objek wisata minat khusus dengan 

memberdayakan masyarakat lokal di sekitar kawasan karst. 
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Gambar 14  Foto keindahan gua dan bentukan stalagtit dan stalagmit di gua batu hapu di Kabupaten Tapin, 

Provinsi Kalimantan Selatan (Foto : AB. Rodhial Falah, 2015). 

 

6.  Isu-isu Strategis Endokarst 

a. Inventarisasi data gua dan mata air di kawasan karst 

 Kawasan karst memiliki fungsi stretegis untuk keberlanjutan ekosistem karst, untuk menentukan suatu 

kawasan karst sebagai kawasan karst perlu dilihat dari bagaimana proses-proses karstifikasi yang terjadi di kawasan 

batugamping, sehingga kawasan yang memiliki cirri sebagai kawasan karst akan menunjukkan cirri keunikan 

bentang alam baik bentang alam permukaan (eksokarst) dan bentang alam bawah permukaan (endokarst). Dalam 

peraturan mentri ESDM No 17 tahun 2012 Tentang Kawasan Bentang Alam Karst untuk menentuka suatau kawasan 

karst perlu dilakukan 3 tahapan yaitu : (1) tahapan penyelidikan untuk menginventarisasi potensi kawasan karst 

antara lain keberadaan bentang alam unik bentukan karst seperti bukit kerucut (conical hill), dolina, uvala, polje, 

telaga, pinnacle hill, keberadaan mulut gua, keberadaan mata air, keberadaan ponor sebagai penghubung antara 

permukaan dan bawah permukaan, keberadaan sungai bawah tanah, perkembangan speleothem atau ornament 

gua; (2) tahapan pemetaan yaitu untuk melakukan deliniasi wilayah yang memiliki potensi eksokarst, dan pemetaan 

jaringan sungai bawah tanah dan speleothem; (3) tahapan pengajuan oleh pemerintah daerah kepada badan 

geologi, (4) tahapan penetapan.  
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Gambar 15  Foto kegiatan coaching clinic penelusuran dan pemetaan gua di batu hapu di Kabupaten Tapin, 

Provinsi Kalimantan Selatan (Foto : AB. Rodhial Falah, 2015). 
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Gambar 16  Peta gua di batu hapu di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (hasil Coaching Clinic 

Penelusuran Gua Kalimantan). 

 

Dalam melakukan inventarisasi kawasan karst selain potensi hidrologi karst perlu dilakukan inventarisasi flora dan 

fauna di sekitar kawasan karst, dan biota gua yang memiliki fungsi penghubung antara kawasan gua dengan 

kawasan karst dan epikarst, seperti keberadaan kalelawar dan burung wallet yang hidup di dalam gua dan memiliki 

daya jelajah lebih dari 20 km dari gua tempat tinggalnya untuk memakan serangga sebagai hama dan berfungsi 
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sebagai penyerbuk di sekitar kawasan karst maupun epikarst. Untuk itu perlu dilakuakn inventarisasi secara 

menyeluruh dan berkelanjutan untuk memetakan potensi-potensi yang ada di sekitar kawasan karst dan kawasan 

epikarst yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan karst. 

 

b. Kerusakan lingkungan gua 

Dalam Rahmadi 2007, Gua merupakan sebuah ekosistem yang khas. Ada yang menganggap bahwa gua 

merupakan sebuah ekosistem yang tertutup namun hal ini tidak sebenarnya terjada dalam ekosistem gua. Ekosistem 

gua merupakan sebuah ekosistem yang terbuka dimana semua konponen saling berkaitan baik dalam lingkungan 

gua maupun lingkungan luar gua. Kondisi gelap total tidak memungkinkan produsen utama seperti pada lingkungan 

luar gua dapat hidup seperti di luar gua. Hal ini menyebabkan tumbuhan hijau sebagai sumber utama energi di 

ekosistem lain di luar gua tidak ada di dalam gua. Sehingga energi dalam gua merupakan sumber energi yang 

allochtonous dan sangat bergantung pada produktivitas mikroorganisme yang ada dalam gua maupun sumber-

sumber lain yang berasal dari luar gua. Rantai Makanan Pada Ekosistem Gua. Kondisi gelap total tidak 

memungkinkan produsen utama seperti di lingkungan luar gua dapat hidup. Hal ini menyebabkan sumber energi 

dalam gua merupakan sumber energi yang allochtonous dan sangat bergantung pada produktivitas 

mikroorganisme yang ada dalam gua maupun sumber‐sumber lain yang berasal dari luar gua. Kelangkaan makanan 

menyebabkan beberapa hewan dapat menahan lapar untuk jangka waktu lama, hingga musim hujan ketika makanan 

masuk gua, serta dapat menyimpan sejumlah besar lemak (Howarth, 1983 dlm Rahmadi, 2007). Gua memiliki 
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peranan penting dalam kawasan karst, gua dapat menjadi indikator untuk melihat kawasan karst mengalami proses 

kartifikasi aktif, di dalam gua terdapat ekosistem yang saling terhubung antara proses hidrologi karst, pembentukan 

dan perkembangan gua, berkembangnya speleothem atau ornament gua seperti stalaktit, stalakmit, sungai bawah 

tanah, canopy, static pool, rimestne pool, guardam, pilar, mutiara gua serta perkembangan biota gua yang 

membentuk satu rantai makanan dalam satu ekosistem gua. Kerusakan gua dapat diakibatkan oleh adanya 

pertambangan wallet di dalam gua, pertambangan fosfat atau guano karena dengan hilangnya guano akan 

menghilangkan sumber makanan organik lainnya, memburu dan membunuh kalelawar dapat mengakibatkan 

meningkatnya populasi hama dan mengancam pertanian, karena kalelawar dapat berfungsi sebagai pengontrol 

hama bagi pertanian dan menjadi media penyerbuk bibit tanaman. Kegiatan wisata secara masal dapat berpotensi 

pada vandalisme seperti melakukan corat-coret, merusak ornament gua, dan membuang sampah. Kerusakan 

lingkungan gua akan mempengaruhi ekosistem di sekitar kawasan karst, karena gua merupakan penghubung antara 

permukaan dan bawah permukaan. Dalam hal ini perlu dikembangkan kesadaran masyarakat yang hidup di kawasan 

karst untuk menjaga dan melestarikan gua-gua yang ada disekitarnya, melalui usaha-usaha pengembangan dan 

perlindungan secara mandiri. 
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Gambar 17  Bentukan vandalisme di gua batu hapu di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Foto : 

Tim P3E Kalimantan, 2015). 

c. Situs budaya yang terdapat di dalam gua 

Aspek budaya yang menjadi isu strategis dalam konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan adalah 

revitalisasi tradisi-tradisi etnokonservasi. Kawasan karst Kalimantan memiliki nilai historis kebudayaan, dimana 

peradapan manusia sudah ada sejak zaman pra-sejarah atau 10.000 tahunan, hal ini dapat di tunjukkan dengan 

banyaknya ditemukan situs-situs gua bersejarah seperti gambar cadas di dinding-dinding gua sepert cap telapak 
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tangan sedikitnya terlukiskan pada dinding dan plafor di muara-muara gua atau ceruk di Kawasan Karst Bungalon, 

Kawasan Kars Sangkulirang – Mangkalihat, dan Kawasan Karst Bukit Gergaji. Situs hunian manusia dengan 

beberapa artefak dan peralatan modern, serta situs-situs makam yang banyak di temukan di beberapa wilayah di 

sekitar gua, hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat Kalimantan sudah ada sejak zaman pra-sejarah, 

dan situs-situs yang ditemukan dapat menunjukkan bahwa ikatan manusia dengan kawasan karst sangat kuat dan 

kawasan karst menjadi tempat hidup dan berkembang bagi masyarakat Kalimantan secara turun temurun, menjaga 

keutuhan dan fungsi gua juga akan menjaga kebudayaan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18  Benda-benda peninggalan sejarah dan fosil yang ditemukan  di gua batu hapu di Kabupaten Tapin, 

Provinsi Kalimantan Selatan (Foto : AB. Rodhial Falah, 2015). 
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Gambar 19  Kuburan masyarakat suku Dayak yang berada di tebing karst di pesisir Sungai Mahakam, Provinsi 

Kalimantan Timur. (foto : M.Wikan H) 

 

d. Sumber air karst 

Kalimantan adalah penyimpan cadangan air di masa yang akan datang yang dapat memberi kehidupan bagi 

masyarakat dan ekosistem di sekitar kawasan karst. Pentingnya perlindungan kawasan karst di masa yang akan 

datang dari industri ekstraktif seperti penambangan untuk semen untuk menjaga persediaan cadangan sumberdaya  
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air jika kerusakan alam akibat perambahan hutan untuk perkebunana sawit dan pertambangan batubara terus 

terjadi, sehingga kawasan karst menjadi satu-satunya benteng alam terakhir yang harus di jaga kelestariaanya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20  Karst digunakan sebagai harapan sumber air bersih bagi masyarakat (Foto : Tim P3E Kalimantan). 

 

7.  Isu-isu Strategis Perikarst 

Dalam rangka penentuan keadaan/kondisi diluar eksokarst dan endokarst yang mempengaruhi keseimbangan 

dan stabilitas karst tersebut perlu menggunakan kriteria yang sesuai dengan kondisi karst disetiap masing-masing 

daerah. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang ditemukan dibeberapa gua karst di Kalimantan, maka 
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kriteria penentuan daerah perikarst lebih memungkinkan menggunakan pendekatan keseimbangan dan stabilitas 

flora dan fauna, salah satu fauna yang umum ditemukan adalah kelalawar. Dengan berdasarkan pada beberapa 

penelitian yang ada tentang kelalawar seperti Fabio Bontadina, at all, 2001, yang melakukan radio tracking kelalawar 

(Rhinolophus  hipposideros), Melvin Terry Gumal, 2003 yang meneliti tentang home range dari Pteropus vampyrus 

natunae di Serawak Malaysia dan Danielo Russo, at all, 2001 yang meneliti tentang habitat dari Rhinolophus Euryale 

maka pada penentuan daerah perikarst di Kalimantan menggunakan jarak perkiraan sejauh 19 Km dari kawasan 

eksokarst dan endokarst sebagai daerah perikarst atau daerah yang memiliki keterhubungan pengaruh terhadap 

keseimbangan dan stabilitas karst di Kalimantan. 

Dari penentuan daerah perikarst tersebut maka diperoleh bebrapa bentukan lahan didalam kawasan tersebut 

diantaranya : 

a. Kawasan Hutan Tropis 

Hutan Kalimantan merupakan hutan hujan teropis yang mendapat banyak sinar matahari dan memiliki curah 

hujan yang sangat tinggi, sehingga dapat menjadi hutan heterogen. Hutan memiliki banyak fungsi, kegunaan 

dan manfaat antara lain sebagai fungsi ekonomi, fungsi klimatologis, fungsi hidrologis dan fungsi ekologis. Hutan 

Kalimantan menjadi tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna yang meiliki keanekaragaman hayati, dan 

menjadi tempat berkembangnya keseimbangan suatu ekosistem yang membentuk rantai makanan alami, 

dimana sampai saat ini Pulau Borneo masih dianggap sebagai bagian dari paru-paru dunia ditengah 

ancamannya terhadap pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan sawit, melalui pembakaran 
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hutan secara besar-besaran sehingga mengurangi luasan hutan dan mengganggu keseimbangan ekosistem 

termasuk ekosistem esensial di kawasan karst yang berhubungan langsung dengan kawasan hutan maupun 

yang tidak langsung berhubungan langsung dengan kawasan hutan. Dari hasil inventarisasi kandungan emisi 

karbon di Indonesia dengan menggunakan metoda Internalgavermental panel on climate change (IPCC) tahun 

1996 , diketahui bahwa pada tahun 1994 emisi total CO2 adalah 748,607 Gg (Giga gram), CH4 sebanyak 6,409 

Gg, N2O sekitar 61 Gg, NOX sebanyak 928 Gg dan CO sebanyak 11,966 Gg. Adapun penyerapan CO2 oleh 

hutan kurang lebih sebanyak 364,726 Gg, dengan demikian untuk tahun 1994 tingkat emisi CO2 di Indonesia 

sudah lebih tinggi dari tingkat penyerapannya. Indonesia sudah menjadi net emitter, sekitar 383,881 Gg pada 

tahun 1994. Hasil perhitungan sebelumnya, pada tahun 1990, Indonesia masih sebagai net sink atau tingkat 

penyerapan lebih tinggi dari tingkat emisi. Berapapun kecilnya Indonesia sudah memberikan kontribusi bagi 

meningkatnya konsentrasi kandungan emisi karbon secara global di atmosfer.  Namun berdasarkan hasil 

penelitian Liu dan Zhao, 1999 jumlah emisi carbon yang mampu di serap oleh hutan jauh lebih kecil dari jumlah 

carbon yang diserap untuk proses karstifikasi kawasan karst sebesar 0,11 miliar metric ton/tahun, untuk itu 

menjaga wilayah hutan di sekitar kawasan karst maupun kawasan epikars akan dapat meningkatkan daya serap 

carbon untuk mengurangi emisi CO2 dan perubahan iklim. 
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Gambar 21  Peta sebaran kawasan perikarst di Kalimantan. 
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b. Sumber air karst sebagai penyuplai air sungai dan transportasi 

Dari 18 yang ada di Kalimantan terdapat 10 DAS yang memiliki hulu yang berupa bentang alam karst, antara 

lain : DAS Mahakam, DAS Barito Kapuas, DAS Berau Kelai, DAS Cengal Batulicin, DAS Kahayan, DAS Kendilo, 

DAS Kayan, DAS Karangan, DAS Kapuas, dan DAS Sesayap. Sebagian besar sumber air yang berasal dari kawasan 

karst mengisi alur sungai yang menjadi sarana transportasi bagi masyarakat pedalaman dan akses untuk masuk ke 

wilayah hulu,  Sarana transportasi utama bagi masyarakat di wilayah hulu menjadi akses dalam bagi masyarakat 

pedalaman dalam memberi informasi, peningkatan ekonomi, perdagangan, membangun jaringan dengan pihak luar, 

mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga jika kawasan karst ini terancam maka akses bagi masyarakat 

pedalaman juga akan terancam sehingga, perlu dilakukan penguatan kapasitas masyarakat pedalaman dalam 

memahami pentingnya kawasan karst sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat di wilayah pedalaman. 
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Gambar 22  Foto sungai bawah tanah gua karst di Kab. Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Foto : 

M.Wikan H) . 
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D. PERMASALAHAN BUDAYA dan SOSIAL EKONOMI KAWASAN KARST 

 

1.  Sosial Ekonomi 

Isu-isu strategis secara umum yang menyangkut permasalahan sosial ekonomi yang terkait dengan 

pengelolaan lingkungan hidup kawasan karst adalah: 

a. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang ekosistem kawasan karst 

Istilah karst adalah sesuatu yang tidak familiar bagi masyarakat, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat 

tentang pentingnya kawasan karst masih terbatas, baik pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan, akademisi 

yang tidak memiliki konsen di kawasan karst, penggiat pecinta alam penelusur gua, dan  masyarakat yang hidup di 

daerah karst. Tingkat pengetahuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga pemahaman 

masyrakat tentang pentingnya kawasan karst untuk dilindungi masih sangat minim, hal ini bertolak belakang dengan 

pemahaman masyarakat tentang kawasan karst yang memiliki nilai sumberdaya alam, mengingat Kalimantan 

merupakan kota industri pertambangan, sehingga pengetahuan tentang aspek industri sangat mudah dipahami 

karena dapat diukur dengan nilai ekonomi.  

Perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat tentang karst mengakibatkan lemahnya kesadaran masyarakat 

dalam mempertahankan dan melindungi kawasan karst. Perlu membangun gerakan penyadaran kepada masyarakat 

tentang pentingnya kawasan karst bagi penghidupan secara khusus kepada masyarakat yang hidup di kawasan 
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karst dan secara umum kepada masyarakat yang hidup di luar kawasan karst melalui media kampanye, publikasi 

pengetahuan, pelatihan, workshop, seminar, lokakarya dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

terintegrasi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 23 Foto keterlibatan masyarakat dalam diskusi peran masyarakat disekitar karst dalam pengelolaan karst. 
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b. Sumber mata pencaharian masyarakat terbatas  

Sekurangnya terdapat 1.579.973 jiwa manusia bersinggungan dengan kawasan batu gamping diseluruh 

Kalimantan dan sekitar 2.030.076 jiwa penduduk bersinggungan dengan kawasan karst diseluruh Kalimantan. Hal 

ini akan memberikan pengaruh terhadap keadaan Karst di Kalimantan, keterhubungan masyarakat dan karst dalam 

hal pemanfaatan dan ketergantungan masyarakat sekitar terhadap ketersediaan jasa ekosistem yang diberikan oleh 

karst kepada masyarakat tidak akan bisa tergantikan sebagai contoh dalam hal penyediaan air bersih. Hal-hal ini 

harus menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah didalam mengeluarkan kebijakan terhadap kawasan 

karst khususnya yang bersifat ekstraktif.  

Selain manfaat jasa ekosistem yang diterima, keberadaan masyarakat juga menjadi ancaman serius bagi 

keseimbangan dan keberlanjutan kawasan karst, sehingga peran dan keterlibatan masyarakat disekitar karst yang 

merupakan bagian dari perkarangan hidup masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara memberikan pemahaman-

pemahaman yang bisa diterima dan dimengerti sesuai dengan kondisi masyarakat. 

Terbatasnya sumberdaya lahan disebabkan oleh sifat morfologi kawasan karst perbukitan dan kurangnya 

akses lahan yang berada di kawasan karst. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat terhadap kawasan karst 

sangat terbatas. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang akan pentingnya konservasi kawasan karst lebih 

disebabkan karena secara nasional informasi tentang nilai strategis kawasan karst dan karakter ekosistem karst 

belum banyak diketahui. 
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Dalam hal ini wacana dan upaya-upaya pengelolaan kawasan karst baru muncul pada pada awal tahun 2000-

an dan lebih terfokus pada Kalimantan Timur yaitu pada kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat. Pengembangan 

ekowisata karst tidak dapat dikembangkan secara maksimal, karena belum banyak wilayah-wilayah yang memiliki 

potensi wisata belum terkespose dan memiliki akses untuk ke lokasi, sehingga perlu dilakukan inventarisasi daerah-

daerah yang bisa di jadikan objek wisata dan dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat. 

c. Valuasi  ekonomi kawasan karst 

Valuasi ekonomi kawasan karst adalah untuk menilai secara kuantitatif berapa besar nilai potensi kawasan 

karst yang dapat dihitung berdasarkan fungsinya. Valuasi ekonomi dapat dihitung berdasarkan nilai guna langsung 

dan nilai guna tidak langsung. (1) Nilai guna langsung adalah nilai yang dapat di hitung manfaat langsung yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat contohnya  nilai air yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari (makan, minum, mck), pertanian, perkebunan, dan sarana transportasi. Jika di hitung pada satu sumber 

mata air yang di manfaatkan oleh masyarakat yang memiliki estimasi debit air 50 liter/detik namun bisa lebih. Dalam 

1 hari air atau 24 jam atau 86.400 detik sumber air yang di hasilkan adalah 4.320.000 liter jika dihitung rata-rata 

harga air dalam kemasan 1 liter adalah Rp 3000 maka dalam satu hari air tersebut akan bernilai Rp 12.960.000.000 

dan jumlah debit itu akan lebih besar bila di akumulasi dengan sumber air yang lainnya, namun pada kondisi ini 

masyarakat sudah dipenuhi kebutuhan airnya, jika ini selalu dijaga kelestarian kawasan karsnya maka nilainya akan 

selalu bertambah dan memiliki keberlanjutan kehidupan dan penghidupan di sekitar kawasan karst dan perikarst; (2) 

nilai guna tidak langsung adalah nilai guna kawasan yang dihitung berdasarkan manfaat tidak langsung seperti 
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mencegah kekeringan, banjir, longsor, dan kelestarian kawasan karst sebagai penyangga ekosistem karst. 

Kelestarian kawasan dapat diartikan akan menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati di 

kawasan karst dan perikarst. 

Jika nilai guna langsung diukur dengan berapa jumlah luasan batugamping yang dapat dimanfaatkan untuk 

tambang semen, nilai guna langsungnya akan terbatas karena jumlah lahan yang akan ditambang akan dibatasi oleh 

waktu berdasarkan kapasitas tambang dalam 1 hari diperkirakan akan berumur 30 – 50 tahun, saat kawasan karst 

habis maka nilai risiko yang akan terjadi dimasa akan datang karena dampak-dampak yang ditimbulkan akan tidak 

sebanding dengan nilai manfaat yang di dapat oleh pemerintah propinsi dan kabupaten. Untuk melihat potensi 

kawasan karst perlu dilakukan kegiatan valuasi ekonomi pada setiap aspek potensi yang ada di kawasan karst, 

bukan hanya dilihat dari berapa jumlah cadangan yang bisa ditambang sebagai industry semen, sehingga dapat 

menjadi penyeimbang bagi pemerintah dalam menilai dal melihat dampak antara pemanfaatan industry tambang 

dengan manfaat pelestarian kawasan karst. 
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Gambar 24  Foto karst batu sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagai penyedia jasa ekosistem air di 

sekitarnya.  
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Tabel 6. Jumlah Penduduk dalam kawasan formasi batu gamping dan Karst. Perhitungan berdasarkan total jumlah 

penduduk dalam batas administrasi yang bersinggungan dengan kawasan batugamping dan karst. 

Provinsi KAB_KOTA 

Gamping Ratio 
Penduduk 

: 
Gamping 

Karst 
Ratio 
penduduk: 
Karst 

Jiwa Luas (Ha) Jiwa Luas (ha) 

KALIMANTAN 
BARAT 

BENGKAYANG 39,873 1,797.55 22 14,950 1,734.47 9 

KAPUAS HULU 2,022 220.22 9 65,956 361,882.43 0 

KAYONG UTARA       5,715 226.21 25 

KETAPANG       9,516 60.40 158 

KUBU RAYA 22,317 1,207.24 18 1,386 59.30 23 

PONTIANAK 302,714 20,886.62 14 5,070 514.31 10 

SAMBAS 162,121 34,098.93 5       

SANGGAU       21,421 8,002.74 3 

SEKADAU       19,107 53,548.66 0 

SINGKAWANG 65,064 2,548.85 26       

SINTANG 3,223 7,558.65 0 21,111 110,976.37 0 

KALIMANTAN 
SELATAN 

BALANGAN 23,091 8,954.24 3 12,232 3,395.63 4 

BANJAR       60,832 12,827.93 5 

BANJAR BARU       25,218 1,231.47 20 

HULU SUNGAI 
SELATAN 9,342 2,363.90 4 24,476 3,675.61 7 

HULU SUNGAI 
TENGAH 30,716 9,741.08 3 20,365 5,728.09 4 



 

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan 70 

 

KOTA BARU 59,589 47,467.55 1 76,027 218,328.99 0 

TABALONG 139,665 77,115.09 2 38,212 18,588.82 2 

TANAH BUMBU 148,480 123,232.09 1 37,307 37,435.18 1 

TANAH LAUT 43,510 40,563.53 1       

TAPIN 10,572 2,030.78 5 51,360 7,056.75 7 

KALIMANTAN 
TENGAH 

BARITO SELATAN 12,650 22,596.32 1 19,963 24,408.31 1 

BARITO TIMUR 49,764 25,938.31 2 575 171.25 3 

BARITO UTARA 25,756 55,412.77 0 13,114 24,626.37 1 

GUNUNG MAS       767 61.88 12 

KAPUAS 4,957 12,529.22 0 2,775 12,740.18 0 

KOTAWARINGIN 
TIMUR 9,145 36.77 249       

LAMANDAU       2,323 3,125.68 1 

MURUNG RAYA 11,705 2,903.52 4 18,239 477,216.48 0 

PALANGKA RAYA 1,207 10.07 120       

PULANG PISAU 762 21.67 35       

KALIMANTAN 
TIMUR 

BALIKPAPAN       12,069 0.22 54859 

BERAU 98,571 213,900.25 0 405,076 950,945.21 0 

BONTANG 3,445 106.91 32       

BULUNGAN 20,414 54,991.65 0 81,476 321,285.06 0 

KUTAI BARAT 10,743 67,027.09 0 72,795 1,101,445.98 0 

KUTAI 
KARTANEGARA 32,576 8,710.02 4 111,324 236,032.06 0 

KUTAI TIMUR 76,120 327,526.08 0 406,503 1,232,200.28 0 

MALINAU       13,680 32,522.74 0 
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NUNUKAN       20,570 151,107.69 0 

PASER 85,849 190,647.62 0 191,474 61,281.92 3 

PENAJAM PASER 
UTARA 57,836 12,244.01 5 105,407 30,967.67 3 

SAMARINDA 16,174 288.58 56 34,995 1.04 33649 

TANA TIDUNG       6,690 41,937.63 0 

TOTAL 1.579.973 1.374.677,18 625 2,030,076 5.547.351,01 88.813 

 

2.  Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan 

a. Kebijakan 

Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Dan Tata Wilayah 

sesuai dengan pasal 52 – 60 menetapkan kawasan bentang alam karst dan kawasan bentang alam gua adalah 

sebagai kawasan lindung geologi, sehingga perlu dilakukan inventarisasi secara menyeluruh kawasan bentang alam 

karst dan bentang alam gua yang berada di wilayah batugamping. Penetapan kawasan karst menurut Peraturan 

Mentri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Kawasan Bentang Alam Karst melalui proses penyelidikan dan 

pemetaan eksokarst dan endokarst serta pengajuan oleh pemerintah daerah kepada badan geologi.  

Berdasarkan data olahan SIG yang dilakukan, luasan batugamping hasil interpretasi ciri fisik, data gua, dan 

sumber air dapat dihitung luasan kawasan batugamping dan karst di Kalimantan adalah : (1) 604.178,48 hektar 

batugamping dengan 536.669,51 hektar adalah kawasan karst di Kalimantan Barat; (2) 621.896,98 hektar 
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batugamping dengan luas 312.924,11 hektar adalah kawasan karst Kalimantan Selatan; (3) 664.864,34 hektar 

batugamping dengan luas 542.778,51 hektar adalah kawasan karst Kalimantan Tengah; (4) 4.437.761,16 hektar 

batugamping dengan luas 3.624.860,84 hektar adalah kawasan karst Kalimantan Timur; dan (5) 600.123,56 hektar 

batugamping dengan luas 536.103,88 hektar adalah kawasan karst Kalimantan Utara. Dari jumlah potensi kawasan 

karst di Kalimantan ada sekitar 5.553.337,32 hektar yang harus dilindungi melalui kebijakan pemerintah nasional, 

propinsi dan kabupaten dalam menjaga cadangan sumberdaya air di masa yang akan datang. 

Beberapa bentuk kebijakan – kebijakan yang kadang justru memberikan tekanan terhadap keberadaan dan 

pelestarian kawasan karst di Kalimantan diantaranya : 

i. Ijin Kehutanan Dalam kawasan karst dan gamping 

Ijin kehutanan yang paling luas adalah pemanfaatan kawasan yakni seluas 2.626.485,75 Ha didalam kawasan 

karst dan seluas 739.427,94 Ha dalam formasi batugamping.  Detail ijin kehutanan dalam kawasan karst dan formasi 

batugamping di Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Ijin kehutanan di pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan kawasan karst dan batugamping. 

Ijin Kehutanan 
Luasan (Ha) 

TOTAL (Ha) 
Gamping Karst 

Pelepasan 

Kebun 98,616.74 342,453.10 441,069.84 

Pelepasan 

Trans 18,011.42 69,325.70 87,337.12 

Pemanfaatan 

Kawasan 739,427.94 2,626,485.75 3,365,913.69 

Penggunaan 

Kawasan 30,562.68 50,666.09 81,228.77 

TOTAL (Ha) 886,618.78 3,088,930.64 3,975,549.42 
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Gambar 24 Peta sebaran ijin bidang kehutanan didalam kawasan karst. 
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ii. Ijin perusahaan Tambang Dalam kawasan karst dan batu gamping 

Berikut persentase luasan perusahaan tambang yang telah mendapatkan ijin dari ESDM dalam kawasan 

batugamping dan karst di Pulau Kalimantan. Total perusahaan yang bersinggungan dengan kawasan karst dan 

batugamping adalah 2.119 ijin usaha Pertambangan dengan luasan total mencapai 13.157.208,99 Ha. 

Tabel 8. Persentase luasan IUP yang berada dalam kawasan batugamping dan karst di Kalimantan. Luasan 

tersebut merupakan perusahaan yang sudah mendapatkan ijin dari ESDM. 

PROPINSI Kawasan 
Jumlah 

Perusahaan 
Luasan Ijin 

(Ha) 

Luasan 
dalam 

Kawasan 
(Ha) 

%luas 
ijin 
terhadap 
kawasan 

KALIMANTAN 
BARAT 

Gamping 3 100,690.00 221.66 0.22 

Karst 23 187,869.70 61,591.89 32.78 

KALIMANTAN 
SELATAN 

Gamping 265 469,433.67 156,013.28 33.23 

Karst 211 750,967.29 188,715.95 25.13 

KALIMANTAN 
TENGAH 

Gamping 153 618,136.31 93,951.94 15.20 

Karst 75 627,963.00 85,577.56 13.63 

KALIMANTAN 
TIMUR 

Gamping 312 2,264,144.55 415,002.75 18.33 

Karst 1.073 8,007,348.46 2,136,387.02 26.68 

KALTENG,KALTIM Gamping 1 22,000.00 75.49 0.34 
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Karst 3 108,656.00 13,701.71 12.61 

Grand Total 2.119 13,157,208.99 3,151,239.25 23.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Peta sebaran ijin usaha pertambangan didalam kawasan karst. 
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b. Kelembagaan 

Pengelolaan kawasan karst adalah tanggung jawab semua pihak baik pemerintah yang memiliki kewenangan 

secara administrasi terhadap pengelolaan kawasan karst, maupun masyarakat yang yang memiliki ikatan langsung 

terhadap kawasan karst, serta dukungan dari berbagai pihak dalam melindungi dan melestarikan kawasan karst 

yang ada. Persoalan yang ada adalah pengelolaan kawasan karst dilakukan secara sektoral oleh masing-masing 

instasi sesuai dengan kepentingan dan kewenangannya, seperti Badan Arkeologi memiliki kewenangan untuk 

menjaga cagar budaya yang ada di sekitar kawasan karst untuk dilindungi, Badan lingkungan hidup memiliki 

kewenangan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sisi lain juga memiliki kewenangan untuk memberikan 

izin lingkungan melalui perangkat amdal untuk kegiatan industri termasuk industri pertambangan, Dinas kehutanan 

menjaga keseimbangan hutan berbasis (Daerah Aliran Sungai), Dinas Pertambangan dan Energi memiliki 

kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas pemanfaatan batugamping untuk pertambangan termasuk 

Industri Semen baik di wilayah batugamping maupun di wilayah kawasan karst yang belum dilakukan inventarisasi, 

sehingga upaya inventarisasi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang menjadi kewenangan Badan Geologi 

menjadi rentan untuk tidak dilakukan secara konprehensif dan terbatas pada aspek geologi sehingga banyak 

kawasan yang bisa dikeluarkan dari KBAK untuk kepentingan industri pertambangan. 

Untuk menyikapi hal di atas perlu ada kolaborasi dan kerjasama semua pihak baik instansi pemerintah, LSM, 

speleologi/penelusur gua, organisasi pecinta alam, pihak swasta dan masyarakat melalui media forum komunikasi 



 

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan 78 

 

kawasan karst dalam pengelolaan kawasan karst yang berkelanjutan. Seperti Provinsi Kalimantan Timur yang telah 

membentuk forum karst Kaltim dengan melibatkan berbagai pihak pemerintah dan non pemerintah didalam 

merumuskan kebijakan tentang karst di Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur No. 

660/K.883/2011, tanggal 22 Desember 2011, tentang forum pengelolaan karst Berau – Kutai Timur.   

Peran speleologi dalam penentuan kawasan karst menjadi sangat penting untuk dilibatkan, karena speleologi 

adalah ilmu yang mempelajari gua dan lingkungan sekitaranya, sesuai amanat Peraturan Mentri ESDM No 17 tahun 

2012 tentang Kawasan Bentang Alam Karst  bahwa proses penentuan KBAK melalui tahapan 

inventarisasi/pendataan dan pemetaan eksokarst dan endokarst, sejauh ini proses penetapan KBAK masih sebatas 

pada inventarisasi data permukaan, belum dilakukan pemetaan bawah permukaan untuk mengetahui system 

jaringan sungai bawah tanah dan speleothem yang menjadi penanda aktifnya proses kartifikasi. Data-data speleologi 

dapat berupa peta sebaran gua, peta jaringan system perguaan dan peta jaringan system bawah tanah, informasi 

speleothem atau perkembangan ornament gua. Untuk mendukung pengelolaan kawasan karst yang berkelanjutan 

perlu ada kelembagaan speleologi yang mampu menghimpon potensi masyarakat penggiat atau penelusur gua di 

setiap wialayah Kalimantan agar berperan aktif dalam memberikan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan 

kepada masyarakat di sekitar kawasan karst. 

Kelembagaan di masyarakat perlu dilakukan penguatan terhadap kelompok-kelompok yang ada di 

masyarakat yang hidup di kawasan karst, melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendampingan dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan karst yang berkelanjutan. 
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c. Perencanaan dan Penganggaran 

Pengelolaan kawasan karst untuk pelestarian dan perlindungan perlu mendapat perhatian dalam setiap tahapan 

perencanaan pembangunan, melihat potensi kawasan karst dari sisi potensi ekologi memberikan pemahaman 

terhadap potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan, Rencana tata ruang tata wilayah propinsi dan kabupaten 

harus mengakomodasi perlindungan terhadap kawasan karst potensial sesuai dengan amanat Peraturan 

Pemerintah No 26/2008 tentang RTRW Nasional, sehingga pengelolaan kawasan karst harus masuk di dalam 

rencana pembangunan jangka menegah desa/kelurahan, rencana pembangunan jangka menengah kabupaten dan 

rencana pembangunan jangka menengah propinsi. 

3.  Penggunaan Lahan dan Kawasan Karst Kalimantan 

Karst didalam keseimbangan dan kestabilan ekosistemnya sangat sensitif terhadap kondisi dan keadaan 

sekitarnya, salah satunya adalah kondisi penggunaan lahan.Banyak hal yang akan berubah jika terjadi perubahan 

penggunaan lahan seperti keberlanjutan ekosistem flora dan fauna dan proses karstifikasi. Daerah karst dengan 

kondisi penggunaan lahan yang tidak baik akanmempengaruhi kemampuan karst tersebut untuk memberikan jasa 

ekosistem bagi lingkungan sekitarnya. 

a. Kalimantan Barat 

Berdasarkan hasil analisa spatial diperoleh bahwa tutupan lahan paling dominan pada formasi batugamping di 

Kalimantan Barat adalah pertanian lahan kering dengan luasan total 25.708,76 Ha. Sedangkan pada kawasan Karst 
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tutupan lahan yang paling dominan adalah Hutan Lahan Kering Primer dengan luasan 221.182,88 Ha. Detail luasan 

tutupan lahan dalam formasi batugamping dan karst dapat dilihat pada tabel 9 dan gambar 11 

Tabel 9. Luas tutupan lahan yang berada pada kawasan karst dan batugamping di Kalimantan Barat 

 

PROVINSI LANDUSE 
Luas (Ha) 

TOTAL 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
BARAT 

Hutan Lahan Kering 
Primer 7321.95 221182.88 228504.83 

Hutan Lahan 
Sekunder 476.44 91054.86 91531.3 

Hutan Mangrove 
Sekunder 5906.52   5906.52 

Hutan Rawa Primer 539.91   539.91 

Hutan Rawa 
Sekunder 2152.41 47704.04 49856.45 

Hutan Tanaman 
Industri   4935.47 4935.47 

Permukiman 1934.52   1934.52 

Pertanian Lahan 
Kering 25708.76 490.75 26199.51 

Pertanian Lahan 
Kering Campur   127067.38 127067.38 

Rawa 738.07 8.92 746.99 
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Sawah 15824.68   15824.68 

Semak Belukar 
Rawa 597.04 8365.43 8962.47 

Semak/Belukar 413.99 6202.12 6616.11 

Tambak 1902.82 226.05 2128.87 

Tanah Terbuka 118.05 3598.61 3716.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 257. Diagram tutupan lahan pada formasi batugamping dan kawasan karst Kalimantan Barat 
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b. Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil analisa spatial diperoleh bahwa tutupan lahan paling dominan pada formasi 

batugamping di Kalimantan Selatan adalah Hutan Tanaman Industri dengan luasan total 86.006,63 Ha. 

Sedangkan pada kawasan Karst tutupan lahan yang paling dominan adalah hutan lahan sekunder dengan 

luasan 88.038,59 Ha. Detail luasan tutupan lahan dalam formasi batugamping dan karst dapat dilihat pada tabel 

10 dan gambar 12 

Tabel 10. Luas tutupan lahan yang berada pada kawasan karst dan batugamping di Kalimantan Selatan 

PROPINSI LANDUSE 
Luas (Ha) 

TOTAL 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
SELATAN 

Hutan Lahan 
Kering 
Primer 3856.75 423.02 4279.77 

Hutan Lahan 
Sekunder 29949.2 88038.59 117987.79 

Hutan Mangrove 
Sekunder 3707.64 923 4630.64 

Hutan Tanaman 
Industri 86006.63 8581.83 94588.46 

Perkebunan 18376.2 20333.01 38709.21 

Permukiman 224.62   224.62 
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Pertanian Lahan 
Kering 13660.42 15553.43 29213.85 

Pertanian Lahan 
Kering 
Campur 42628.22 74775.95 117404.17 

Semak Belukar 
Rawa 81.22 687.04 768.26 

Semak/Belukar 15054.04 43460.02 58514.06 

Tambak 330.62 73.41 404.03 

Tanah Terbuka 950.34 1248.66 2199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Diagram tutupan lahan pada formasi batugamping dan kawasan karst Kalimantan Selatan 
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c. Kalimantan Tengah 

Berdasarkan hasil analisa spatial diperoleh bahwa tutupan lahan paling dominan pada formasi 

batugamping di Kalimantan Tengah adalah Hutan Lahan Sekunder dengan luasan total 45.090,62 

Ha.Sedangkan pada kawasan Karst tutupan lahan yang paling dominan adalah Hutan Lahan Kering primer 

dengan luasan 280.960,14 Ha. Detail luasan tutupan lahan dalam formasi batugamping dan karst dapat dilihat 

pada tabel 11 dan gambar 13. 

Tabel 11. Luas tutupan lahan yang berada pada kawasan kars dan batugamping di Kalimantan Tengah 

 
PROPINSI 

LANDUSE 
Luas (Ha) 

TOTAL 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
TENGAH 

Hutan Lahan 
Kering Primer 344.5 280960.14 281304.64 

Hutan Lahan 
Sekunder 45090.62 196779.73 241870.35 

Hutan Rawa 
Sekunder 3.69   3.69 

Hutan Tanaman 
Industri 5234.49 13.31 5247.8 

Perkebunan 2194.39 932.92 3127.31 

Pertanian Lahan 
Kering 1691.52 514.31 2205.83 
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Pertanian Lahan 
Kering Campur 42420.78 31433.66 73854.44 

Rawa 7.32   7.32 

Semak Belukar 
Rawa 45.33   45.33 

Semak/Belukar 6168.32 6068.85 12237.17 

Tambak 246.18 1187.8 1433.98 

Tanah Terbuka 30.28 1059.7 1089.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Diagram tutupan lahan pada formasi batugamping dan kawasan karst Kalimantan Tengah 
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d. Kalimantan Timur 

Berdasarkan hasil analisa spatial diperoleh bahwa tutupan lahan paling dominan pada formasi 

batugamping di Kalimantan Timur adalah Hutan Lahan Sekunder dengan luasan total 381.561,75 Ha.Sedangkan 

pada kawasan Karst tutupan lahan yang paling dominan adalah Hutan Lahan Sekunder dengan luasan 

1.497.328.51 Ha. Detail luasan tutupan lahan dalam formasi batugamping dan karst dapat dilihat pada tabel 12 

dan gambar 14. 

Tabel 12. Luas tutupan lahan yang berada pada kawasan karst dan batugamping di Kalimantan Timur 

PROPINSI LANDUSE 
Luas (Ha) 

TOTAL 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
TIMUR 

Hutan Lahan Kering 
Primer 13721.12 254223.72 267944.84 

Hutan Lahan 
Sekunder 381561.75 1497328.51 1878890.26 

Hutan Mangrove 
Primer 73.95 2502 2575.95 

Hutan Mangrove 
Sekunder 6842.21 11271.68 18113.89 

Hutan Rawa 
Sekunder 995.04 27095 28090.04 

Hutan Tanaman 
Industri 30992.87 116241.42 147234.29 

Perkebunan 3414.39 40783.03 44197.42 
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Permukiman 3955.87 6383.98 10339.85 

Pertanian Lahan 
Kering 5209.67 18192.94 23402.61 

Pertanian Lahan 
Kering Campur 50180.43 170986.53 221166.96 

Rawa 726.98 26946.69 27673.67 

Sawah   42.93 42.93 

Semak Belukar Rawa 4656.6 55834.49 60491.09 

Semak/Belukar 160849.39 961008.79 1121858.18 

Tambak   17941.74 17941.74 

Tanah Terbuka 6539.72 51424.57 57964.29 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram tutupan lahan pada formasi batugamping dan kawasan karst Kalimantan Timur 
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e. Kalimantan Utara 

Berdasarkan hasil analisa spatial diperoleh bahwa tutupan lahan paling dominan pada formasi 

batugamping di Kalimantan Utara adalah Hutan Lahan Sekunder dengan luasan total 43.605,89 Ha.Sedangkan 

pada kawasan Karst tutupan lahan yang paling dominan adalah Hutan Lahan Sekunder dengan luasan 

233.364,08 Ha. Detail luasan tutupan lahan dalam formasi batugamping dan karst dapat dilihat pada tabel 13 

dan gambar 15 

Tabel 13. Luas tutupan lahan yang berada pada kawasan karst dan batugamping di Kalimantan Utara 

PROPINSI LANDUSE 
Luas (Ha) 

TOTAL 
Gamping Karst 

KALIMANTAN 
UTARA 

Hutan Lahan Kering 
Primer 3895.59 142907.81 146803.4 

Hutan Lahan Sekunder 43605.89 233364.08 276969.97 

Hutan Mangrove Primer   140.11 140.11 

Hutan Mangrove 
Sekunder   1366.05 1366.05 

Hutan Rawa Primer   9188.66 9188.66 

Hutan Rawa Sekunder   19673.95 19673.95 

Hutan Tanaman Industri 2541.73 131.24 2672.97 

Perkebunan   8043.24 8043.24 

Permukiman 31.99 32.66 64.65 
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Pertanian Lahan Kering 
Campur 8475.93 33675.55 42151.48 

Rawa 134.69 471.79 606.48 

Semak Belukar Rawa   27269.93 27269.93 

Semak/Belukar 970.27 3878.04 4848.31 

Tambak   9.36 9.36 

Tanah Terbuka 180.95 1399.67 1580.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Diagram tutupan lahan pada formasi batugamping dan kawasan karst Kalimantan Utara 
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Gambar 30  Peta kondisi penggunaan lahan kawasan Karst di Kalimantan berdasarkan hasil tumpang tindih 

dengan peta penggunaan lahan Kalimantan. 
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E. STRATEGI DAN PROGRAM AKSI PENGELOLAAN KARST KALIMANTAN 

 

1. Strategi Pengelolaan Ekosistem Karst 

Dengan memperhatikan kondisi kawasan karst yang beragam di Pulau Kalimantan dengan 

mempertimbangakan segala aspek daya dukungnya, strategi pengelolaan karst Kalimantan meletakkan visi sebagai 

berikut : “Terwujudnya tata kelola kawasan karst secara terpadu yang berlandaskan atas prinsip-prinsip perlindungan 

komponen hayati dan nirhayati untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya”. Dalam mewujudkan tata 

kelola kawasan karst secara terpadu yang berlandaskan atas prinsip perlindungan komponen penyusunnya, strategi 

pengelolaan kawasan karst Kalimantan membawa misi : 

a. Menumbuhkan dan mengembangkan upaya-upaya penyadaran kepada multipihak baik pemerintah maupun 

masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi kawasan karst sebagai basis hidup masyarakat dan 

keseimbangan ekosistem yang lebih luas. 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan karst Kalimantan 

berbasis data potensi kawasan. 

c. Menumbuhkan dan mengembangkan upaya-upaya perlindungan fungsi kawasan karst Kalimantan di setiap 

level kebijakan pemerintahan serta komponen masyarakat. 
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Untuk mewujudkan visi dan misi pengelolaaan kawasan karst Kalimantan, beberapa strategi yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Membangun kesepahaman dan keterpaduan tata kelola Kawasan Karst Kalimantan antar wilayah administrasi 

yang memiliki kawasan karst, yakni Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Propinsi Kalimantan 

Selatan, Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat. 

b. Membangun data dasar kawasan karst Kalimantan dan potensi-potensi yang ada di dalamnya berbasis data 

spasial dengan melibatkan multipihak sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan karst. 

c. Membangun sistem tata ruang kawasan karst yang mengedepankan aspek perlindungan dan pelestarian 

fungsi ekosistem karst serta memberi ruang pemanfaatan sumberdaya karst yang bersifat berkelanjutan, non 

ektraktif dan partisipatif 

d. Membangun sistem pengelolaan kawasan karst berbasis masyarakat, di mana masyarakat setempat menjadi 

pelaku utama dalam upaya pengelolaannya. 

e. Mendorong terbentuknya upaya-upaya perlindungan kawasan karst yang bersifat lokal dengan menjadikan 

budaya-budaya setempat sebagai basis perlindungan fungsi kawasan 

f. Membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat lokal dalam hal pengelolaan potensi sumberdaya alam 

karst yang menekankan aspek perlindungan dan keberlanjutan. 

g. Penguatan status hukum dan kelembagaan kawasan karst Kalimantan untuk memberikan jaminan 

pengelolaannya. 
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2. Program Aksi Pengelolaan Karst Kalimantan 

Dalam rangka menerapkan strategi pengelolaan yang telah disampaikan sebelumnya perlu dibuatkan 

program-program aksi yang merupakan penerapan aksi nyata dari para pelaku dan pemerhati karst dengan 

memperhatikan pada beberapa isu dan permasalahan yang berkembang. Dari program-program aksi tersebut 

nantinya akan menjawab isu dan pemecahan terhadap permasalan ekosistem karst di Kalimantan. Beberapa 

program aksi tersebut kemudian dikelompokkan kedalam kelompok-kelompok strategi pengelolaan. 

a. Membangun kesepahaman dan keterpaduan tata kelola Kawasan Karst Kalimantan. 

Beberapa program aksi yang dilakukan adalah : 

 Mendorong pembentukan lembaga-lembaga karst di tingkat pemerintah provinsi dan dan pemerintah 

kabupaten, seperti forum karst untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi. 

 Pembentukan forum kerjasama antar pemerintah dengan pihak lain dalam pengelolaan kawasan karst. 

 Penyusunan pedoman co-management daripada forum karst. 

 Mengalokasikan dana pengelolaan kawasan karst dari APBD dan APBN. 

 Mengembangkan kerja sama dengan sumber-sumber dana lain baik dalam kerangka investasi, penelitian, 

dan konservasi. 

 Mengembangkan swadaya masyarakat dalam pengelolaan kawasan karst. 

 Merencanakan agenda tahunan karst Kalimantan, berskala nasional dan internasional. 
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b. Membangun data dasar kawasan karst dan potensi-potensi karst Kalimantan. 

Beberapa program aksi yang dilakukan adalah : 

 Melakukan pendataan dan inventarisasi data dan informasi ekosistem karst beserta potensinya. 

 Membuat delineasi bentang alam eksokarst berdasarkan data dan informasi hasil inventarisasi dengan 

memperhatikan kaidah dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 

 Melakukan identifikasi dan pemetaan tangkapan permukaan dari jaringan system sungai bawah tanah yang 

berada di kawasan karst. 

 Melakukan identifikasi dan pengkayaan informasi plasma nutfah di ekosistem eksokarst. 

 Melakukan identifikasi dan pemetaan gua karst. 

c. Membangun sistem tata ruang kawasan karst yang mengedepankan aspek perlindungan dan pelestarian fungsi 

ekosistem karst. 

 Mengintegrasikan ekosistem karst didalam setiap perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah. 

 Mendorong penyertaan kawasan karst dalam RTRW Nasional, Propinsi, dan Kabupaten. 

 Pengendalian pemanfataan ruang di kawasan ekosistem karst oleh kegiatan-kegiatan yang potensial 

merusak dan menganggu kestabilan fungsi ekosistem karst. 

 Melakukan inventarisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan oleh 

semua instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan karst. 
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d. Membangun sistem pengelolaan kawasan karst berbasis masyarakat, di mana masyarakat setempat menjadi 

pelaku utama dalam upaya pengelolaannya. 

 Melakukan inventarisasi dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di sekitar karst yang berperan 

aktif dalam perlindungan ekosistem karst  

 Melibatkan masyarakat disekitar karst didalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 

 Mengkomunikasikan dan mengintegrasikan agar kegiatan yang dilaksanakan disekitar ekosistem karst tidak 

memberikan pengaruh tidak baik bagi keterhubungan masyarakat dan ekosistem karst. 

 Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli karst dari daerah-daerah yang berbatasan 

langsung dengan ekosistem karst. 

e. Mendorong terbentuknya upaya-upaya perlindungan kawasan karst yang bersifat lokal. 

 Melakukan rehabilitasi lahan bekas kegiatan – kegiatan yang bisa berdampak pada eksosistem karst. 

 Melakukan evaluasi tentang sanitasi permukiman masyarakat yang berada di daerah tangkapan air karst. 

 Melakukan pengendalian erosi melalui rehabilitasi lereng atas perbukitan dan intensifikasi pertanian di dasar 

cekungan karst. 

 Menjaga kondisi keseimbangan dan kestabilan rantai makanan di ekosistem karst. 

 Menjaga ruang hidup flora dan fauna didalam ekosistem karst. 

 Melarang dilakukan perburuan yang membahayakan keseimbangan flora dan fauna.  
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 Diversifikasi usaha berbasis karst. 

f. Membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat sekitar karst. 

 Membatasi pengembangan gua untuk wisata massal 

 Mengembangkan wisata minat khusus 

 Mengendalikan penambangan pospat dan pengambilan sarang burung wallet. 

 Membentuk komunitas – komunitas penelusur gua agar bisa mengendalikan dan melakukan pengawasan 

terhadap upaya-upaya pengrusakan ornament gua. 

 Melakukan penyuluhan tentang konservasi karst 

 Pembuatan booklet dan buku tentang konservasi kawasan karst 

 Pembinaan terhadap kelompok masyarakat  yang sudah terbentuk dengan melaksanakan coaching clinic 

dan pemutaran film karst. 

 Sosialisasi dan penggiatan budaya lokal yang arif lingkungan dan memiliki kaitan dengan ekosistem karst. 

g. Penguatan status hukum dan kelembagaan kawasan karst Kalimantan untuk memberikan jaminan 

pengelolaannya. 

 Penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan karst. 

 Pengetatan bentuk kegiatan pada perijinan yang masuk dalam wilayah ekosistem karst. 

 Melakukan evaluasi terhadap semua perijinan yang sifatnya ekstraktif di wilayah ekosistem karst. 

 Melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat sekitar karst. 
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F. PENUTUP 

 

Keterlibatan dan kepedulian semua pihak mulai pemerintah dan pemerintah daerah, perguruaan tinggi, 

masyarakat dan pelaku usaha harus sudah mulai diperkenalkan dan diberikan pemahaman secara meluas tentang 

ekosistem karst dan fungsinya didalam ekoregion  Kalimantan. Tekanan dan kebutuhan yang besar terhadap karst 

di Kalimantan harus mulai diperhatikan dengan serius, dikarenakan sifatnya yang ekstraktif hal ini di tunjukkan 

dengan semakin menjamurnya rencana-rencana investasi perusahaan tambang semen di Kalimantan. 

Strategi bersama dan aksi bersama sangat dibutuhkan didalam melakukan perlindungan ekosistem karst 

Kalimantan dari kerusakan. Semuanya tertuang didalam 7 (tujuh) strategi pengelolaan dan rencana program aksi 

sehingga diharapkan bisa mengurangi tekanan ekstraktif ekosistem karst di Kalimantan. 
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