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Taman Nasional Kayan Mentarang 

 

 

  

Taman Nasional Kayan Mentarang dengan luasnya 

1.360.500 hektar, merupakan suatu kesatuan 

kawasan hutan primer dan hutan sekunder tua yang 

terbesar dan masih tersisa di Kalimantan dan 

seluruh Asia Tenggara.  

Taman nasional ini memiliki keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa bernilai tinggi baik jenis 

langka maupun dilindungi, keanekaragaman tipe 

ekosistem dari hutan hujan dataran rendah sampai 

hutan berlumut di pegunungan tinggi. 

Keanekaragaman hayati yang terkandung di Taman 

Nasional Kayan Mentarang memang sangat 

mengagumkan.  

Beberapa tumbuhan yang ada antara lain pulai 

(Alstonia scholaris), jelutung (Dyera costulata), 

ramin (Gonystylus bancanus), Agathis (Agathis 

borneensis), kayu ulin (Eusideroxylon zwageri), 

rengas (Gluta wallichii), gaharu (Aquilaria 

malacensis), aren (Arenga pinnata), berbagai jenis 

anggrek, palem, dan kantong semar. Selain itu, ada 

beberapa jenis tumbuhan yang belum semuanya 

dapat diidentifikasi karena merupakan jenis 

tumbuhan baru di Indonesia. 

  

Terdapat sekitar 100 jenis mamalia (15 jenis diantaranya 

endemik), 8 jenis primata dan lebih dari 310 jenis burung 

dengan 28 jenis diantaranya endemik Kalimantan serta 

telah didaftarkan oleh ICBP (International Committee for 

Bird Protection) sebagai jenis terancam punah. 

Beberapa jenis mamalia langka seperti macan dahan 

(Neofelis nebulosa), beruang madu (Helarctos malayanus 

euryspilus), lutung dahi putih (Presbytis frontata 

frontata), dan banteng (Bos javanicus lowi). 

Sungai-sungai yang ada di taman nasional ini seperti S. 

Bahau, S. Kayan dan S. Mentarang digunakan sebagai 

transportasi menuju kawasan. Selama dalam perjalanan, 

selain dapat melihat berbagai jenis satwa yang ada di 

sekitar sungai, juga dapat melihat kelincahan longboat 

dalam melewati jeram, ataupun melawan arus yang cukup 

deras. 

  

 

 

Keberadaan sekitar 20.000-25.000 orang dari berbagai kelompok etnis Dayak yang bermukim di sekitar kawasan 

taman nasional seperti Kenyah, Punan, Lun Daye, dan Lun Bawang, ternyata memiliki pengetahuan kearifan 



budaya sesuai dengan prinsip konservasi. Hal ini merupakan salah satu keunikan tersendiri di Taman Nasional 

Kayan Mentarang. Keunikan tersebut terlihat dari kemampuan masyarakat melestarikan keanekaragaman hayati di 

dalam kehidupannya. Sebagai contoh berbagai varietas dan jenis padi terpelihara dan terkoleksi dengan cukup baik 

untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Banyak peninggalan arkeologi berupa kuburan dan alat-alat dari batu yang terdapat di taman nasional (umurnya 

lebih 350 tahun), dan diperkirakan merupakan situs arkeologi yang sangat penting di Kalimantan. 

Sungai-sungai yang ada di taman nasional ini seperti S. Bahau, S. Kayan dan S. Mentarang digunakan sebagai 

transportasi menuju kawasan. Selama dalam perjalanan, selain dapat melihat berbagai jenis satwa yang ada di 

sekitar sungai, juga dapat melihat kelincahan longboat dalam melewati jeram, ataupun melawan arus yang cukup 

deras. 

Keberadaan sekitar 20.000-25.000 orang dari berbagai kelompok etnis Dayak yang bermukim di sekitar kawasan 

taman nasional seperti Kenyah, Punan, Lun Daye, dan Lun Bawang, ternyata memiliki pengetahuan kearifan 

budaya sesuai dengan prinsip konservasi. Hal ini merupakan salah satu keunikan tersendiri di Taman Nasional 

Kayan Mentarang. Keunikan tersebut terlihat dari kemampuan masyarakat melestarikan keanekaragaman hayati di 

dalam kehidupannya. Sebagai contoh berbagai varietas dan jenis padi terpelihara dan terkoleksi dengan cukup baik 

untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Banyak peninggalan arkeologi berupa kuburan dan alat-alat dari batu yang terdapat di taman nasional (umurnya 

lebih 350 tahun), dan diperkirakan merupakan situs arkeologi yang sangat penting di Kalimantan. 

Beberapa lokasi/obyek yang menarik untuk dikunjungi: 
Pantai Pulau Datok dan Bukit Lubang Tedong. Wisata bahari dan berenang 

Gunung Palung (1.116 m. dpl) dan Gunung Panti (1.050 m. dpl). Pendakian, air terjun, pengamatan 

tumbuhan/satwa dan berkemah. 

Cabang Panti. Pusat penelitian dengan fasilitas stasiun penelitian, wisma peneliti dan perpustakaan. 

Kampung Baru. Pengamatan satwa bekantan. 

Sungai Matan dan Sungai Simpang. Menyelusuri sungai, pengamatan satwa dan wisata budaya (situs purbakala). 

Atraksi budaya di luar taman nasional: 
Keanekaragaman hayati bernilai tinggi dan masih alami, merupakan tantangan bagi para peneliti untuk 

mengungkapkan dan mengembangkan pemanfaatannya. Disamping itu keindahan alam hutan, sungai, tebing, 

kebudayaan suku Dayak merupakan daya tarik yang sangat menantang bagi para petualang dan wisatawan. 

Musim kunjungan terbaik: bulan September s/d Desember setiap tahunnya. 

Cara pencapaian lokasi : 
Cara pencapaian lokasi: Dari Samarinda ke Tarakan (plane) sekitar satu jam, dilanjutkan menggunakan speed 

boat/klotok menyusuri sungai Mentarang ke lokasi dengan waktu enam jam sampai satu hari. 



 

  

Kantor: Jl. MT Haryono  

Samarinda, Kalimantan Timur  

Telp./Fax.: (0541) 743556 

E-mail: bksdakaltim@yahoo.com  

Dinyatakan --- 

Ditunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 631/Kpts-II/1996  

luas 1.360.500 hektar 

Ditetapkan ---  

Letak Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur 

Temperatur udara 16° - 30° C 

Curah hujan Rata-rata 3.100 mm/tahun  

Ketinggian tempat 200 – 2.558 meter dpl 

Letak geografis 1°59’ - 4°24’ LU, 114°49’ - 116°16’ BT 

 

Taman Nasional Gunung Palung 

 

 

  

Taman Nasional Gunung Palung merupakan salah satu 

kawasan pelestarian alam yang memiliki keaneka-

ragaman hayati bernilai tinggi, dan berbagai tipe 

ekosistem antara lain hutan mangrove, hutan rawa, rawa 

gambut, hutan rawa air tawar, hutan pamah tropika, dan 

hutan pegunungan yang selalu ditutupi kabut.  

Taman nasional ini merupakan satu-satunya kawasan 

hutan tropika Dipterocarpus yang terbaik dan terluas di 

Kalimantan. Sekitar 65 persen kawasan, masih berupa 

hutan primer yang tidak terganggu aktivitas manusia dan 

memiliki banyak komunitas tumbuhan dan satwa liar.  

Seperti daerah Kalimantan Barat lain, umumnya 

kawasan ini ditumbuhi oleh jelutung (Dyera costulata), 

ramin (Gonystylus bancanus), damar (Agathis 

borneensis), pulai (Alstonia scholaris), rengas (Gluta 

renghas), kayu ulin (Eusideroxylon zwageri), Bruguiera 

sp., Lumnitzera sp., Rhizophora sp., Sonneratia sp., ara 

si pencekik, dan tumbuhan obat.  

 

Tumbuhan yang tergolong unik di taman nasional ini adalah anggrek hitam (Coelogyne pandurata), yang mudah 

dilihat di Sungai Matan terutama pada bulan Februari-April. Daya tarik anggrek hitam terlihat pada bentuk bunga 

yang bertanda dengan warna hijau dengan kombinasi bercak hitam pada bagian tengah bunga, dan lama mekar 
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antara 5-6 hari. 

Tercatat ada 190 jenis burung dan 35 jenis mamalia yang 

berperan sebagai pemencar biji tumbuhan di hutan. Semua 

keluarga burung dan kemungkinan besar dari seluruh jenis 

burung yang ada di Kalimantan, terdapat di dalam hutan taman 

nasional ini. 

Satwa yang sering terlihat di Taman Nasional Gunung Palung 

yaitu bekantan (Nasalis larvatus), orangutan (Pongo satyrus), 

bajing tanah bergaris empat (Lariscus hosei), kijang 

(Muntiacus muntjak pleiharicus), beruang madu (Helarctos 

malayanus euryspilus), beruk (Macaca nemestrina nemestrina), 

klampiau (Hylobates muelleri), kukang (Nyticebus coucang 

borneanus), rangkong badak (Buceros rhinoceros borneoensis), 

kancil (Tragulus napu borneanus), ayam hutan (Gallus gallus), 

enggang gading (Rhinoplax vigil), buaya siam (Crocodylus 

siamensis), kura-kura gading (Orlitia borneensis), dan penyu 

tempayan (Caretta caretta). Tidak kalah menariknya 

keberadaan tupai kenari (Rheithrosciurus macrotis) yang 

sangat langka, dan sulit untuk dilihat.  

  

  

 

 

Beberapa lokasi/obyek yang menarik untuk dikunjungi: 

Pantai Pulau Datok dan Bukit Lubang Tedong. Wisata bahari dan berenang 

Gunung Palung (1.116 m. dpl) dan Gunung Panti (1.050 m. dpl). Pendakian, air terjun, pengamatan 

tumbuhan/satwa dan berkemah. 

Cabang Panti. Pusat penelitian dengan fasilitas stasiun penelitian, wisma peneliti dan perpustakaan. 

Kampung Baru. Pengamatan satwa bekantan. 

Sungai Matan dan Sungai Simpang. Menyelusuri sungai, pengamatan satwa dan wisata budaya (situs purbakala). 

Atraksi budaya di luar taman nasional: 

Musim kunjungan terbaik: bulan Juni s/d September setiap tahunnya. 

Cara pencapaian lokasi : 

Dari Ketapang (plane) selama 1,5 jam, atau dengan kapal motor antara 6-7 jam, dilanjutkan ke Sukadana 

(kendaraan roda empat) sekitar dua jam. Dari Sukadana ke lokasi melalui Sungai Meliya dengan longboat 

(bandong) sekitar empat jam. Pontianak - Teluk Batang (speed boat) empat jam dan dilanjutkan ke Teluk Melano 

(kendaraan roda dua) sekitar satu jam. Pontianak - Teluk Melano (speed boat) antara 9-10 jam. 

  

    

Kantor: Jl. KH Wahid Hasyim 41-A 

Ketapang, Kalimantan Barat 

Telp. / Fax. : (0534) 33539 

Dinyatakan --- 

Ditunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 448/Kpts-II/1990  

Luas 90.000 hektar 



Ditetapkan --- 

Letak Kabupaten Ketapang,  

Provinsi Kalimantan Barat 

Temperatur udara 25° - 35° C 

Curah hujan Rata-rata 3.000 mm/tahun 

Ketinggian tempat 900 – 1.116 meter dpl 

Letak geografis 1°03’ - 1°22’ LS, 109°54’ - 110°28’ BT 

 

Taman Nasional Betung Kerihun 

 

 

  

Sebagian besar keadaan topografi Taman Nasional 

Betung Kerihun berupa perbukitan, dari bentangan 

Pegunungan Muller yang menghubungkan Gunung 

Betung dan Gunung Kerihun, sekaligus sebagai 

pembatas antara wilayah Indonesia dengan Serawak, 

Malaysia.  

Dari kaki-kaki pegunungan Muller tersebut, mengalir 

sungai-sungai kecil yang membentuk Daerah Aliran 

Sungai (DAS): Kapuas, Sibau, Mendalam, Bungan dan 

Embaloh. Untuk menuju kawasan Taman Nasional 

Betung Kerihun harus melalui sungai-sungai tersebut. 

Taman nasional ini memiliki delapan tipe ekosistem 

hutan seperti hutan dataran rendah, sekunder tua, 

Dipterocarpus, sub-montana, dan montana; dengan 

keanekaragaman tumbuhan bernilai tinggi sebanyak 

1.216 jenis yang terdiri dari 418 genus dan 110 famili 

(75% endemik Kalimantan). Sebanyak 14 jenis 

merupakan “catatan baru” di Indonesia diantaranya 

Musa lawitiensis, Neouvaria acuminatissima, 

Castanopsis inermis, Lithocarpus philippinensis, 

Chisocheton cauliflorus, Syzygium spicata dan Shorea 

peltata, serta 13 jenis palem merupakan “catatan baru” 

di Kalimantan antara lain Pinanga bifidovariegata dan 

soka (Ixora sp.). 

  

Terdapat kurang lebih 48 jenis mamalia termasuk 7 jenis primata diantaranya klasi (Presbytis rubicunda 

rubicunda), orangutan (Pongo satyrus), klampiau (Hylobates muelleri), kepuh (Presbytis frontata frontata), dan 

kokah (P. femoralis chrysomelas); 301 jenis burung yang terdiri dari 151 genus dan 36 famili, 15 jenis burung 

migran, dan 24 jenis endemik Kalimantan; 51 jenis amfibia, 52 jenis reptilia, 170 jenis insekta dan 112 jenis ikan. 



Satwa yang mendominasi dan paling sering terlihat adalah 

orangutan (Pongo satyrus), rusa sambar (Cervus unicolor 

brookei), tangkasi (Tarsius bancanus borneanus), owa 

Kalimantan (Hylobates muelleri), klasi (Presbytis rubicunda 

rubicunda), beruang madu (Helarctos malayanus euryspilus), 

lutra (Lutra sumatrana), dan kancil (Tragulus napu 

borneanus). 

Diantara keluarga Bucerotidae yang terdapat di taman 

nasional ini, yang paling menonjol adalah burung julang emas 

(Aceros undulatus) dan enggang gading (Rhinoplax vigil) 

yang merupakan maskot satwa Propinsi Kalimantan Barat. 

Taman Nasional Betung Kerihun diusulkan sebagai Cagar 

Lintas Batas dengan Lanjak Entimau Wildlife Reserve di 

Serawak. 

  

 

Selain memiliki keanekaragaman tumbuhan/satwa dan seolah tiada akhir; aliran anak sungai yang sangat jernih 

berasal dari air terjun/riam di puncak bukit; suara kicauan burung dan pekikan dari berbagai satwa, kesemuanya 

dapat disaksikan dan dirasakan di dalam taman nasional.  

Seperti halnya penduduk asli pedalaman Kalimantan umumnya, masyarakat yang berada di sekitar taman nasional 

ini sebagian besar berasal dari suku Dayak. Terdiri dari kelompok suku Dayak Iban, Dayak Taman dan Dayak 

Bukat. Salah satu kebiasaan yang cukup unik dari mereka adalah menggunakan “Tato” pada kulit.  

Beberapa lokasi/obyek yang menarik untuk dikunjungi: 
Pegunungan Muller, Gunung Kerihun, dan Gunung Betung. Bentangan pegunungan Muller yang merupakan 

batas negara dan Gunung Betung/Kerihun, sangat cocok untuk kegiatan pendakian/panjat tebing. 

Sungai Tekelan, Sibau, Mendalam, Embaloh, Kanyau. Menyelusuri sungai, memancing, pengamatan 

satwa/tumbuhan, dan wisata budaya. 

Riam Lapan, Riam Matahari. Arung jeram dengan tingkat kesulitan III s/d IV, dengan klimaksnya pada kelas V di 

Riam Matahari.. 

Sungai Sedik, Batang Pilung dan Sungai Jaan. Air terjun, pengamatan tumbuhan/satwa dan wisata budaya. 

Tanjung Lokang. Pada bagian Barat taman nasional terdapat tebing-tebing dan goa kapur untuk kegiatan wisata goa 

dan budaya.  

Atraksi budaya di luar taman nasional: 
Kaburai. Stasiun Pelatihan dan Penelitian Kehutanan yang terletak di Dusun Kaburai. Tumbang Gagu. Melihat 

rumah panjang tradisional suku Dayak (Betang).  

Musim kunjungan terbaik: bulan September s/d Desember setiap tahunnya. 

Cara pencapaian lokasi : 
Cara pencapaian lokasi: Pontianak – Putussibau dengan kendaraan roda empat sekitar 18 jam atau dengan Pesawat 

kecil Cessna sekitar 2,5 jam. Selanjutnya dari Putussibau menyelusuri S. Kapuas, S. Sibau dan S. Mendalam selama 

± 5 jam dengan semi longboat atau dari Putussibau menyelusuri S. Kapuas dan S. Embaloh Hulu selama sekitar tiga 

jam dengan speedboat, kemudian dilanjutkan dengan semi longboat menuju S. Embaloh Hulu sekitar sembilan jam.  

Rencana Pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun (dalam PDF FILE) 

    Kantor:  

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tnbk/rptn/Tnbk.pdf


Jl. Kapten Pierre Tendean, Kompleks 

KODIM 1206, Putussibau - Kalbar - 

78711 

Tlp. 0567-21935 

Fax. 0567-21935 

Email: tn_betungkerihun@yahoo.com  

Dinyatakan ---- 

Ditunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 467/Kpts-II/95 

luas 800.000 hektar 

Ditetapkan ---- 

Letak Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat 

Temperatur udara 21° - 28° C 

Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya 

 

 

  

Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya 

didominir oleh puncak-puncak pegunungan Schwaner. 

Keberadaan pegunungan tersebut merupakan perwakilan 

dari tipe ekosistem hutan hujan tropika pegunungan 

dengan kelembaban relatif tinggi (86%).  

Tercatat 817 jenis tumbuhan yang termasuk dalam 139 

famili diantaranya Dipterocarpaceae, Myrtaceae, 

Sapotaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, dan Ericadeae. 

Selain terdapat tumbuhan untuk obat-obatan, kerajinan 

tangan, perkakas/bangunan, konsumsi, dan berbagai jenis 

anggrek hutan. Terdapat bunga raflesia (Rafllesia sp.) 

yang merupakan bunga parasit terbesar dan juga tumbuh 

di Gunung Kinibalu Malaysia. Tumbuhan endemik antara 

lain Symplocos rayae, Gluta sabahana, Dillenia 

beccariana, Lithocarpus coopertus, Selaginnella 

magnifica, dan Tetracera glaberrima. 

   

Satwa mamalia yang dapat dijumpai antara lain macan dahan (Neofelis nebulosa), orangutan (Pongo satyrus), 

beruang madu (Helarctos malayanus euryspilus), lutung merah (Presbytis rubicunda rubicunda), kukang 

(Nyticebus coucang borneanus), rusa sambar (Cervus unicolor brookei), bajing terbang (Petaurista elegans banksi), 

dan musang belang (Visvessa tangalunga).  

mailto:tn_betungkerihun@yahoo.com


 

Jenis burung yang menetap di taman nasional ini antara 

lain enggang gading (Rhinoplax vigil), rangkok badak 

(Buceros rhinoceros borneoensis), enggang hitam 

(Anthracoceros malayanus), delimukan zamrud 

(Chalcophaps indica), uncal kouran (Macropygia 

ruficeps), kuau raja (Argusianus argus grayi), dan kuau 

kerdil Kalimantan (Polyplectron schleiermacheri). Kuau 

kerdil merupakan satwa endemik pulau Kalimantan 

yang paling terancam punah akibat kegiatan manusia di 

dalam hutan. 

  

  

 

Masyarakat asli yang berada di sekitar taman nasional merupakan keturunan dari kelompok suku Dayak Limbai, 

Ransa, Kenyilu, Ot Danum, Malahui, Kahoi dan Kahayan. Karya-karya budaya mereka yang dapat dilihat adalah 

patung-patung kayu leluhur yang terbuat dari kayu belian, kerajinan rotan/bambu/pandan dan upacara adat. 

Beberapa lokasi/obyek yang menarik untuk dikunjungi: 
Bukit Baka. Pendakian, menyelusuri sungai dan pengamatan satwa/tumbuhan. Bukit ini mempunyai ketinggian 

1.620 meter dpl, dan sering ditutupi kabut dengan suhu udara antara 15° - 20°C. Puncak Bukit Baka dapat ditempuh 

sekitar tujuh jam perjalanan dari Dusun Nanga Juoi Kecamatan Manukung. 

Bukit Raya. Pendakian, menyelusuri sungai dan pengamatan satwa/tumbuhan, wisata budaya. Ketinggian Bukit 

Raya sekitar 2.278 meter dpl, suhu udara antara 7° - 10°C. Lama pendakian dari Nanga Jelun-dung, dusun 

Rumokoy, Mihipit, Hulu Labang, Birang Merabai sampai ke puncak bukit sekitar 3-4 hari. 

Sungai Senamang, Sepan Apui dan Sungai Ella. Arung jeram, sumber air panas, padang pengembalaan rusa, 

pengamatan satwa dan air terjun. 

Atraksi budaya di luar taman nasional: 
Kaburai. Stasiun Pelatihan dan Penelitian Kehutanan yang terletak di Dusun Kaburai. Tumbang Gagu. Melihat 

rumah panjang tradisional suku Dayak (Betang).  

Musim kunjungan terbaik: bulan Juni s/d September setiap tahunnya 

Cara pencapaian lokasi : 
Cara pencapaian lokasi: Pontianak-Sintang-Nanga Pinoh (mobil), 460 km selama sembilan jam dan dilanjutkan ke 

Nanga Nuak dengan speedboat selama 2,5 jam. Dari Nanga Nuak ke lokasi taman nasional selama dua jam dengan 

mobil. Atau dari Palangkaraya-Kasongan menggunakan mobil selama 1,5 jam, dilanjutkan menggunakan speedboat 

selama tiga jam menuju Tumbang Samba, dan ke Tumbang Hiran selama tiga jam dan ke Tumbang Senamang dan 

Kutuk Sepanggi selama dua dan empat jam. 

    

Kantor: Jl. Dr. Wahidin No. 75  

Sintang 78611, Kalimantan Barat  

Telp./Fax. (0565) 23521 

E-mail: tnbbbr@plasa.com 

Dinyatakan --- 

Ditunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 281/Kpts-II/1992 

luas 181.090 hektar 

Ditetapkan --- 



Letak Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan 

Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur 

Taman Nasional Tanjung Puting 

 

 

  

Taman Nasional Tanjung Puting memiliki 

beberapa tipe ekosistem yang terdiri dari hutan 

hujan tropika dataran rendah, hutan tanah 

kering, hutan rawa air tawar, hutan mangrove, 

hutan pantai, dan hutan sekunder.  

Kawasan ini didominir oleh tumbuhan hutan 

dataran rendah seperti jelutung (Dyera 

costulata), ramin (Gonystylus bancanus), 

meranti (Shorea sp.), keruing (Dipterocarpus 

sp.), dan rotan. 

Jenis satwa langka endemik dan dilindungi yang 

terdapat di hutan Taman Nasional Tanjung 

Puting antara lain orangutan (Pongo satyrus), 

bekantan (Nasalis larvatus), lutung merah 

(Presbytis rubicunda rubida), beruang (Helarctos 

malayanus euryspilus), kancil (Tragulus 

javanicus klossi), macan dahan (Neofelis 

nebulosa), dan kucing hutan (Prionailurus 

bengalensis borneoensis). 

  



  

Taman Nasional Tanjung Puting merupakan lokasi pertama di 

Indonesia sebagai pusat rehabilitasi orangutan. Terdapat tiga buah 

lokasi untuk rehabilitasi orangutan yaitu di Tanjung Harapan, 

Pondok Tanggui, dan Camp Leakey. 

Orangutan Kalimantan mempunyai bulu kemerah-merahan gelap 

dan tidak memiliki ekor. Sejalan dengan pertumbuhan usianya, 

jantan dewasa mengembangkan pipinya hingga membentuk 

bantalan. Semakin tua, bantalan pipinya semakin besar sehingga 

wajahnya terkesan seram. 

Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan UNESCO sebagai 

Cagar Biosfir pada tahun 1977 dan merupakan Sister Park dengan 

negara Malaysia. 

  

  

 

Beberapa lokasi/obyek yang menarik untuk dikunjungi: 

 

Tanjung Harapan. Merupakan stasiun pertama dalam proses rehabilitasi orangutan. Lokasi ini berada di hutan 

sekunder dan hutan rawa yang dilengkapi dengan wisma tamu, pusat informasi dan jalan trail.  

Pondok Tanggui. Orangutan tersebut tetap diamati secara tertutup dan dihindari kontak dengan manusia. 

Camp Leakey. Didirikan pada tahun 1971, berada di hutan primer dan merupakan tempat dari beberapa orangutan 

yang setengah liar sampai liar dan dari yang baru dilahirkan sampai usia tiga tahun (raja tua). 

Natai Lengkuas. Stasiun penelitian bekantan dan pengamatan satwa lainnya melalui sungai. 

Sungai Buluh dan Danau Burung. Pengamatan satwa burung terutama burung migran. 

 

Atraksi budaya di luar taman nasional:  

Atraksi budaya di luar taman nasional yaitu Kompetisi Tradisional Rowing pada bulan Mei di Pangkalan Bun 

Musim kunjungan terbaik: bulan Juni s/d September setiap tahunnya. 

Cara pencapaian lokasi : 

Cara pencapaian lokasi: Jakarta-Semarang- Pangkalan Bun (plane) atau dengan kapal laut Semarang-Pangkalan 

Bun. Dengan kendaraan darat dari Pangkalan Bun ke Kumai sekitar 20 menit (8 km). Selanjutnya dari Kumai ke 

Tanjung Harapan menggunakan klotok selama 1,5-2 jam, atau Kumai - Natai Lengkuas selama 4 - 5 jam. 

Menggunakan perahu cepat dari Kumai - Tanjung Harapan selama 0,5 - 1 jam, dari Kumai - Camp Leakey selama 

1,5 - 2 jam, dan dari Kumai ke Natai Lengkuas selama 1,5 - 2 jam. 



  

Kantor: Jl. HM Rafi'i Km 2 

Pangkalan Bun,  

Kota Waringin Barat 74181 

Kalimantan Tengah 

Telp./Fax. : (0532) 23832 

Dinyatakan Menteri Pertanian, tahun 1982 

luas 300.040 hektar 

Ditunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 587/ Kpts-II/1996 luas 415.040 hektar 

Ditetapkan --- 

Letak Kabupaten Kotawaringin,  

Provinsi Kalimantan Tengah 

Temperatur udara 22° - 33° C 

Curah hujan Rata-rata 2.400 mm/tahun 

Ketinggian tempat 0 – 100 meter dpl 

Letak geografis 2°33’ - 3°32’ LS, 111°42’ - 112°14’ BT 

Taman Nasional Kutai 

 

 

  

Taman Nasional Kutai memiliki berbagai tipe vegetasi utama yaitu 

vegetasi hutan pantai/mangrove, hutan rawa air tawar, hutan 

kerangas, hutan genangan dataran rendah, hutan ulin/meranti/kapur 

dan hutan Dipterocarpaceae campuran. Taman nasional ini 

merupakan perwakilan hutan ulin yang paling luas di Indonesia.  

Beberapa tumbuhan yang ada di taman nasional seperti bakau 

(Rhizophora sp.), tancang (Bruguiera sp.), cemara laut (Casuarina 

equisetifolia), simpur (Dillenia sp.), meranti (Shorea sp.), benuang 

(Octomeles sumatrana), kapur (Dryobalanops sp.), ulin 

(Eusideroxylon zwageri), 3 jenis raflesia dan berbagai jenis 

anggrek.  

Pohon ulin yang terdapat di Sangkimah memiliki tinggi bebas 

cabang 45 m, diameter 225 cm atau keliling batang 706 cm dan 

volumenya 150 m3. Pohon ini tercatat sebagai pohon tertinggi dan 

terbesar di Indonesia. 

  



Disamping memiliki potensi keanekaragaman tumbuhan, 

taman nasional ini juga memiliki potensi keanekaragaman 

satwa yang tinggi, yaitu dari kelompok primata seperti 

orangutan (Pongo satyrus), owa kalimantan (Hylobates 

muelleri), bekantan (Nasalis larvatus), kera ekor panjang 

(Macaca fascicularis fascicularis), beruk (M. nemestrina 

nemestrina), dan kukang (Nyticebus coucang borneanus). 

Kelompok ini dapat dijumpai di Teluk Kaba, Prevab-

Mentoko dan Sangkimah. Kelompok ungulata seperti 

banteng (Bos javanicus lowi), rusa sambar (Cervus 

unicolor brookei), kijang (Muntiacus muntjak 

pleiharicus), dan kancil (Tragulus javanicus klossi). 

Kelompok ini dapat dijumpai di seluruh kawasan Taman 

Nasional Kutai. Kelompok carnivora seperti beruang 

madu (Helarctos malayanus euryspilus) bangau tong-tong 

(Leptoptilos javanicus), elang laut perut putih (Haliaeetus 

leucogaster), pergam raja/hijau (Ducula aenea), ayam 

hutan (Gallus sp.), beo/tiong emas (Gracula religiosa), 

dan pecuk ular asia (Anhinga melanogaster 

melanogaster). 

  

  

 

Taman nasional ini merupakan lokasi taman nasional ketiga sebagai pusat rehabilitasi orangutan yang berlokasi di 

Teluk Kaba. 

Taman Nasional Kutai menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti PT. Kaltim Prima Coal, PT. Pupuk 

Kaltim, PT. Badak LNG, dan Pertamina (Mitra Kutai). Mitra Kutai memberikan bantuan pendanaan dan 

pelaksanaan pelestarian taman nasional tersebut. 

Beberapa lokasi/obyek yang menarik untuk dikunjungi: 
Teluk Kaba dan Muara Sangkimah. Wisata bahari dan pengamatan satwa seperti orangutan, bekantan, rusa 

sambar, kancil, beruang madu dan burung. 

Teluk Lombok dan Muara Sungai Sangata. Wisata bahari dan pengamatan hutan bakau yang masih utuh. 

Prevab Mentoko. Penelitian dan pengamatan satwa seperti beruang madu, orangutan, kancil, rusa sambar, dan babi 

hutan. 

Goa Lobang Angin. Wisata goa. 

Atraksi budaya di luar taman nasional: 
Festival Erau pada bulan September di Tenggarong. 

Musim kunjungan terbaik: bulan April s/d Oktober setiap tahunnya. 

Cara pencapaian lokasi : 

Cara pencapaian lokasi: Balikpapan - Samarinda sekitar 2,5 jam dengan kendaraan darat roda empat, kemudian 

dilanjutkan ke Bontang sekitar tiga jam. Bontang-Teluk Kaba dengan menggunakan speed boat sekitar 30 menit. 

Selain itu antara Bontang-Sanggata terdapat jalan raya membelah taman nasional. 

    
Kantor : Jl. Awang Long, Tromol Pos 

1 



Bontang 75311, Kalimantan Timur 

Telp. (0548) 27218; Fax. (0548) 22946 

E-mail : btnkutai@plasa.com 

Web site:http//www.tn.kutai.or.id 

Dinyatakan Menteri Pertanian, SK No. 736/Mentan/X/1982  

luas 200.000 hektar  

Ditunjuk Menteri Kehutanan, SK No.325/Kpts-II/1995  

luas 198.629 hektar 

Ditetapkan ---- 

Letak Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur 

Temperatur udara 27° - 33° C 

Curah hujan Rata-rata 1.500 mm/tahun 

Ketinggian tempat 0 - 397 meter dpl 

Taman Nasional Danau Sentarum 

 

 

  

Taman Nasional Danau Sentarum merupakan perwakilan 

ekosistem lahan basah danau, hutan rawa air tawar dan hutan 

hujan tropik di Kalimantan.  

Danau Sentarum sebagai danau musiman yang berada di 

taman nasional ini terletak pada sebelah cekungan sungai 

Kapuas, yaitu sekitar 700 km dari muara yang menuju laut 

Cina Selatan. Dibatasi oleh bukit-bukit dan dataran tinggi 

yang mengelilinginya, Danau Sentarum merupakan daerah 

tangkapan air dan sekaligus sebagai pengatur tata air bagi 

Daerah Aliran Sungai Kapuas. Dengan demikian, daerah-

daerah yang terletak di hilir Sungai Kapuas sangat tergantung 

pada fluktuasi jumlah air yang tertampung di danau tersebut. 

Taman Nasional Danau Sentarum memiliki tumbuhan khas 

dan asli yaitu tembesu/tengkawang (Shorea beccariana). 

Selain itu juga terdapat tumbuhan hutan dataran rendah 

seperti jelutung (Dyera costulata), ramin (Gonystylus 

bancanus), meranti (Shorea sp.), keruing (Dipterocarpus 
sp.), dan kayu ulin (Eusideroxylon zwageri). 

  



Sistem perairan dari danau air tawar dan hutan tergenang ini 

menjadikan Danau Sentarum tidak seperti danau-danau 

lainnya. Airnya bewarna hitam kemerah-merahan karena 

mengandung tannin yang berasal dari hutan gambut di 

sekitarnya. Pada saat musim hujan, kedalaman air danau 

tersebut dapat mencapai 6-8 meter dan menyebabkan 

tergenangnya hutan sekitarnya. Tetapi, pada saat musim 

kemarau, dimana tinggi air di Sungai Kapuas berangsur-

angsur turun, air dari Danau Sentarum akan mengalir ke 

Sungai Kapuas sehingga debit air di sungai tersebut relatif 

stabil. Akhirnya pada saat puncak musim kemarau, keadaan 

Danau Sentarum dan daerah sekitarnya akan menjadi 

hamparan tanah yang luas. Ikan-ikan yang tadinya berada di 

danau, akan terlihat di kolam-kolam kecil. 

  

 

  

Kehidupan masyarakat yang berada di sekitar taman nasional yaitu suku Dayak Iban, Sebaruk, Sontas, Kenyah dan 

Punan masih tradisional. Rumah panjang (Betang) yang dihuni oleh suku tersebut beragam besarnya, ada yang 

dihuni lima sampai delapan kepala keluarga dan ada yang dihuni 15 sampai 30 kepala keluarga. Rumah panjang 

yang dihuni 15 – 30 kepala keluarga, mempunyai panjang rata-rata 186 meter dan lebar 6 meter. Kehidupan di 

rumah betang memperlihatkan suatu kerukunan, kepolosan dan keramahtamahan suku tersebut, dan biasanya 

wisatawan akan disuguhi tarian dayak. 

Beberapa lokasi/obyek yang menarik untuk dikunjungi: 
Bukit Lanjak, Nanga Kenelang dan Bukit Tekenang. Melihat panorama danau, bersampan dan pengamatan satwa 

burung dan penelitian yang dilengkapi sarana laboratorium. 

Cara pencapaian lokasi : 

Cara pencapaian lokasi: Pontianak-Sintang-Semitau menggunakan kendaraan roda empat sekitar 11 jam atau 

Sintang-Semitau menggunakan longboat (bandong) ditempuh sekitar tujuh jam. Dari Semitau ke lokasi 

menggunakan perahu motor jurusan Lanjak. Pontianak-Putussibau dengan pesawat terbang sekitar dua jam dan dari 

Putussibau ke Nanga Suhaid dengan longboat sekitar tujuh jam. 

    
Kantor: Jl. Abdurahman Saleh No. 33  

Pontianak, Kalimantan Barat 

Telp. / Fax. : (0561) 734613 

Dinyatakan --- 

Ditunjuk Menteri Kehutanan, SK No. 34/Kpts-II/99  

luas 132.000 hektar 

Ditetapkan --- 

Letak Kabupaten Kapuas Hulu,  

Provinsi Kalimantan Barat 

Temperatur udara 26° - 30° C 

Curah hujan 1.200 - 1.500 mm/tahun 

Ketinggian tempat 37 - 40 meter dpl 

Letak geografis 0°39’ - 1°00’ LU, 111°56’ - 112°25’ BT 

 


