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IAAI KOMDA KALIMANTAN 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda 



Latar Masalah   

1. Kawasan karst Sangkulirang dan Mangkalihat memiliki luas 1,8 jt hektar menyimpan 
potensi  keindahan alam dan budaya prasejarah yang perlu dilestarikan dan 
dikembangkan; 

2. Berbagai potensi hayati yang ada didalamnya perlu mendapatkan perlindungan, agar 
karst yang menjadi sumber mata air bagi 5 sungai di Kutim dan Berau tetap mengalir 
sampai jauh; 

3. Potensi yang dimiliki layak untuk diusulkan menjadi warisan dunia alam dan budaya; 
4. Potensi batuan gamping yang dimiliki mempunyai kekayaan tambang yang mampu 

dieksploitasi hingga 100 tahun, telah menjadi incaran para investor; 
5. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga karst itu tetap lestari dengan 

diterbitkan regulasi dari tingkat Bupati, Gubernur, hingga Menteri; 
6. Masyarakat tetap dipercaya menjadi kekuatan hukum yang paling kokoh untuk 

menjaga kawasan tersebut manakala mereka terpenuhi kebutuhan pokoknya yaitu 
papan, sandang dan pangan; 

7. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang paling hakiki untuk menjaga masa 
depan kawasan karst Sangkulirang dan Mangkalihat tetap lestari; 

8. Dalam makalah ini akan coba digali berbagai potensi yang bisa dikembangkan agar 
masyarakat sejahtera dan merasa memiliki ketika kawasan ini menjadi warisan dunia. 
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Letak dan lokasi 

• Kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat terletak di dua wilayah kabupaten yaitu 
Kutai Timur dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan ini merupakan jajaran 
pegunungan kapur yang dikenal dengan nama Pegunungan Gamping Marang. Di 
kawasan inilah banyak ditemukan gua-gua bekas hunian manusia purba yang 
keberadaannya masih lestari. 



Riwayat Temuan 

• Pada tahun 1963, situs gua prasejarah ini ditemukan dengan tidak sengaja oleh Pak Tewet, 
penduduk asli yang bertempat tinggal di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, yang 
kesehariannya bermata pencaharian sebagai pencari sarang burung walet.  

• Pada Tahun 1992 hingga tahun 2013, kawasan Sangkulirang-Mangkalihat telah dieksplorasi 
oleh peneliti dari Perancis, Puslit Arkenas yang berhasil menemukan 150 gua dan ceruk 
dengan ukuran yang bervariasi, 30 diantaranya berisi gambar telapak tangan dan lukisan 
binatang. 

 



POTENSI BUDAYA 

• Dari 150 gua dan ceruk yang diteliti, terdapat sekitar 30 gua dan ceruk  yang 
memiliki tera tangan dan lukisan berbagai jenis binatang yang ditera dan dicap 
pada dinding-dinding dan atap gua, gua-gua ini merupakan hunian manusia purba 
yang cukup lama menjadi aktivitas kehidupan mereka. 

 



POTENSI BUDAYA 
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POTENSI KERAGAMAN HAYATI 

• Selain memiliki potensi tinggalan budaya masa lalu, kawasan ini juga memiliki 
keragaman hayati yang beragam, yang diperoleh dari kegiatan survei pada tahun 
2004 yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The 
Nature Conservancy (TNC). 

• Survei tersebut setidaknya menemukan 120 jenis burung, 30 jenis di antaranya 
adalah burung migran, 32 spesies kelelawar dari 90 spesies yang hidup di 
Kalimantan, 200 spesies serangga dan antropoda dengan 1 spesies kecoa raksasa 
dan beberapa kalacemeti, 400 vegetasi dan 50 spesies ikan dengan satu spesies 
baru yaitu Nemacheilus Marang yang ditemukan di kawasan Karst Sangkulirang - 
Mangkalihat.  

 

 

 



POTENSI KERAGAMAN AHAYATI 

• TNC pada tahun 2009 juga telah berhasil mengindentifikasi kawasan Karst 
Sangkulirang-Mangkalihat sebagai habitat berbagai jenis mamalia, setidaknya 
terdapat 20 mamalia besar Kalimantan yang terdiri dari 4 ordo dan 10 famili atau 
15,04 % dari kekayaan mamalia besar di Kalimantan, 12 jenis diantaranya 
merupakan yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 

 

• Jenis Satwa yang dilindungi yaitu Landak Raya, Owa Kalawat, Orangutan, Beruang 
Madu, Linsang-Linsang, Binturung, Kucing Kuwuk, Pelanduk Napu, Pelanduk Kancil, 
Kijang Muncak, Kijang Kuning dan Rusa Sambar.  

 

• Ditemukannya jenis-jenis satwa yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia dan jenis-jenis yang masuk dalam daftar merah IUCN serta 
CITES Appendiks II, menunjukan bahwa kawasan Karst Sangkulirang - Mangkalihat 
merupakan areal penting bagi konservasi satwa liar. 
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Berdasarkan rilis terakhir tahun 2013-2014 yang tercantum dalam website resmi 
Situs Warisan Dunia dari UNESCO, Indonesia memiliki 14 warisan dunia yang 
terdiri dari: 

1. 4 (empat) warisan alam:  Ujung Kulon National park 1991, Komodo National 
Park 1991, Lorentz National Park 1999, Tropical Rainforest Heritge of Sumatera.  

 

2. 4 (empat) warisan budaya Borobudur 1991, Prambanan 1991, Sangiran early 
man 1996, Lanskap Budaya Bali (Cultural Landscape Of Bali Province: The Subak 
System As A Manifestation Of The Tri Hita Karana, 2012).  

  

3. 6 (enam) warisan budaya tak benda/karya agung manusia: Wayang, Keris,  
Batik, Angklung, Tari Saman, dan Noken (tas rajut multi fungsi).  

 

Selain yang sudah disahkan menjadi warisan dunia, Indonesia juga masih 
mempunyai dua puluh enam warisan alam dan warisan budaya yang sudah masuk 
daftar sementara warisan dunia.  



Kawasan Sangkulirang-Mangkalihat Potensi Untuk  
Mensejahterakan Masyarakat 

 Karst memiliki nilai penting yang dapat dikembangkan untuk kegunaan lain tanpa 

harus merusak lingkungannya, nilai penting berdasarkan potensi yang dimiliki 

merupakan hasil indentifikasi pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Timur sebagai berikut: 

 

1. NILAI ILMIAH  

      ilmu kebumian, litologi, struktur geologi, dan mineral, situs-situs fosil, 

arkeologi dan palaeontologi, serta tempat flora dan fauna endemis; 

2. NILAI SOSIAL BUDAYA  

      aspek spiritual, kepercayaan, bernilai estetika, rekreasi, dan pendidikan; 

3.   NILAI EKONOMI  

      sumber air bawah tanah, penghasil burung walet, pariwisata, dan semen.  

 



Perangkat Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat 

         NILAI PENTING KAWASAN TERSEBUT AKAN LESTARI:  

1. Dukungan perangkat hukum (saat ini telah ada Perbup Kutai Timur, Pergub Kaltim, SK Menteri ESDM,     
SK Menbudpar, Masyarakat Karst Indonesia, dll).  

2. Pemberdayaan masyarakat merupakan solusi untuk memperkuat produk hukum tersebut hingga ke 
tingkat bawah.  

 

         Perangkat Hukum  bertujuan: 

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 

2. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum       
menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk sehingga segala 
sesuatunya berjalan tertib dan teratur.  

3. Sebagai penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa, hukum dapat digunakan atau di daya 
gunakan untuk menggerakkan pembangunan.  

       Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju. 

 

         Pemberdayaan Masyarakat bertujuan  

         1.   Untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat.  

         2.  Memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di 
segala bidang dan sektor kehidupannya, agar dapat menjadi kekuatan aksi untuk melakukan kampanye 
dalam pelestarian alam dan budaya Sangkulirang-Mangkalihat. 

 



Model Pemberdayaan Masyarakat  Yang Dapat Dilakukan: 

• Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses 
membangun manusia atau masyarakat melalui: 

          1)  pengembangan kemampuan masyarakat,  

          2)  perubahan perilaku masyarakat, dan  

          3)  pengorganisasian masyarakat.  

 

• Pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, misalnya dengan mengikut sertakan masyarakat pada 
pelatihan pengembangan kemampuan dan keterampilan  yang dibutuhkan, atau 
dapat mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud 
supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut 
dengan istilah studi banding.  

 
 



•  Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan yang sifatnya tidak 

produktif dapat dilalui dengan menggunakan berbagai media, bacaan bermutu, pemutaran 

film, dll. 

• Pengorganisasi masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya, 

untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai 

pemeliharaan dan pelestarian.  

 

Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan untuk 

belajar lebih  banyak, pada awalnya tentu akan dilakukan pendampingan namun pada saatnya 

masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan sendiri sehingga mampu mandiri.  



PELUANG-PELUANG  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Peluang-peluang yang dapat dikembangkan agar masyarakat memperoleh manfaat 
dari status Sangkulirang-Mangkalihat sebagai cagar budaya maupun kelak sebagai 
warisan dunia dapat dikategorikan sebagai berikut: 
  
1. Wisata alam (flora dan fauna);  
2. Wisata budaya (tradisi masyarakat setempat, kerajinan, kuliner, ritual, pakaian, 

dll); 
3. Wisata minat khusus (ilmu pengetahuan tentang kebumian, litologi, struktur 

geologi. Mineral, fosil, arkeologi, palaeontologi); 
4. Wisata olah raga (panjat tebing, paralayang, out bond, arung jeram); 
5. Pemanfaatan air untuk komersil secara terbatas; 
6. Budi daya ikan khas karst; 
7. Perkebunan; 
8. Pertanian; 
9. Pengembangan walet; dan 
10. Madu hutan. 

 



Pendukungan Pelestarian Karst  

 The Nature Conservancy: 
     Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai aksi, antara lain:  

1. Penyuluhan tentang pentingnya karst sebagai penyeimbangan iklim dan 
penyimpan air,  

2. Menempatkan masyarakat sebagai pemandu wisata untuk mengunjungi 
kawasan karst,  

3. Rumah-rumah penduduk diposisikan sebagai home stay,  
4. Masyarakat lokal ditempatkan sebagai porter dan pemandu,   
5. Masyarakat yang menyiapkan kuliner bagi pengunjung.  

 Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda: 
1. Seminar, sosialisasi dan pameran tentang potensi karst di Provinsi Kaltim, 

Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau; 
2. Kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat dimasukkan dalam usulan daftar 

sementara menuju warisan dunia; 
3. Pengangkatan juru pelihara mulai tahun anggaran 2013-2014, sebanyak 10 

orang; 
4. Pemasangan papan larangan dan papan nama.  
 



• Badan Lingkungan Hidup dan TNC:  
1. Pengembangan kerajinan berbasis lokal 

2. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata 

3. Pengemasan budaya lokal agar lebih menarik 

4. Pengembangan kuliner lokal 

5. Budi daya tanaman lokal (buah dan sayur) 

 



Penutup  
1. Keberadaan sumber daya alam dan budaya di Kalimantan semakin  terancam, akibat pembangunan yang 

lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tidak dimbangi dengan melestarikan ekologi yang 
menjadi sumber kehidupan manusia.  
 

2. Saat ini kondisi hutan di Kalimantan telah mengalami kritis yang kemudian diikuti dengan maraknya 
eksploitasi batu bara secara besar-besaran.  
 

3. Perubahan yang paling nyata terlihat pada tradisi dan budaya masyarakat suku asli yang mendiami 
didalamnya, masyarakat seakan kehilangan ruang hidup yang menjadi pijakannya untuk mempraktekkan 
adat dan budayanya.  
 

4. Mempertimbangkan pentingnya Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat sesuai dengan uraian tersebut 
diatas, diperlukan kebijakan strategis yang dapat memayungi kegiatan-kegiatan pelestarian dan 
pemanfaatan kawasan serta perencanaan yang terpadu, sehingga memudahkan pengembangan dan 
pemanfaatan kawasan terhadap stake holder lintas bidang. Seluruh pemangku kepentingan dan pemerhati 
diperkuat dengan implementasi hukum yang konsisten.  
 

5. Salah satu kekuatan yang akan menjadi ujung tombang adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, agar 
masyarakat dapat lebih sejahtera, karena pada prinsipnya masyarakat tidak begitu paham dengan 
berbagai iming-iming politik dan janji-janji yang muluk-muluk, namun manakala kebutuhan sandang, 
papan dan pangan terpenuhi, masyarakat akan dengan mudah dipengaruhi untuk tetap menjaga 
kelestarian sesuatu objek, karena mereka mendapatkan nilai positif dari kegiatan pelestarian yang 
dilakukan.  


