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*PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SUNGAI 
WAIN (HLSW) KOTA BALIKPAPAN 

 
Oleh  
 

**Purwanto 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
A.  Letak wilayah 
 
Hutan Lindung (HL) Sungai Wain secara Administratif Pemerintahan terletak Di Kelurahan 
Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Karingau Kecamatan Balikpapan 
Barat Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.  Secara geografis terletak antara 
116º47’ - 116º55’ Bujur Timur dan 01º02’ - 01º10’ Lintang Selatan, dengan batas-batas antara 
lain: 

Sebelah Utara                           : berbatasan dengan PT. INHUTANI I Unit Batu Ampar. 

Sebelah Barat                      : ± 1 hingga 2 km.   dari  Teluk Balikpapan dibatas oleh hutan 
mangrove dan hutan sekunder dataran rendah. 

Sebelah Selatan dan Timur : dibatasi oleh lahan pertanian berskala kecil  
sebelah Timur Laut kawasan  : dibatasi  oleh jalan raya Balikpapan - Samarinda (antara km 20 

hingga km 24) dengan jarak lebih kurang 4 km. 

 

B.  Sejarah Pengelolaan. 
 
Hutan Lindung Sungai Wain pada mulanya dikenal sebagai “Hutan Tutupan” yang ditetapkan 
oleh Sultan Kutai pada tahun 1934 dengan SK Pemerintah Kerajaan Kutai  No. 48/23-ZB-
1934 sebagai hutan lindung.  Berdasarkan pada peta kawasan hutan Propinsi Kalimantan 
Timur, hutan lindung Sungai Wain dengan luas ± 3.295 ha (lampiran SK Menteri Pertanian 
No. 24/Kpts/Um/I/1983) merupakan bagian dari kelompok hutan lindung Balikpapan, 
sedangkan sisanya seluas ± 6.100 Ha termasuk hutan produksi yang dapat dikonversi. 
  
Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah TK. I Kalimantan Timur No. 552.12/311/KLH-
III/1988 diusulkan agar kelompok hutan Sungai Wain seluas ± 6.100 tersebut ditunjuk sebagai 
hutan lindung, mengingat keadaan hutan tersebut masih terawat dengan baik. 
 
Hal tersebut di atas dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 118/Kpts-
VII/1988 “Tentang Pembentukan Kelompok Hutan Lindung Sungai Wain Seluas ± 6.100 Ha 
Yang Terletak Di Kotamadya DATI II Balikpapan, Propinsi DATI I Kalimantan Timur 
Menjadi Hutan Lindung”.   Dengan masuknya daerah aliran Sungai Bugis seluas 3.925 ha ke 
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dalam kawasan kawasan HL Sungai Wain, luas areal secara keseluruhan kawasan tersebut 
menjadi 10.025 ha.   

 
Pada Tahun 1993, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kotamadya Balikpapan yang ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 416/Kpts-II/1995 mengusulkan perubahan 
batas HL Sungai Wain, yaitu bagian kawasan yang telah dirambah dikeluarkan dari kawasan 
sepanjang 500 meter dari jalan raya Balikpapan – Samarinda sehingga luas kawasan tersebut 
menjadi 9.782,80 ha. 
 
C.  Aspek Hukum dan Kewenangan Pengelolaan  
 
Berbagai kebijakan yang berlaku pada dasarnya memberikan kewenangan pengelolaan hutan 
lindung kepada daerah, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 maupun PP No. 25 Tahun 2000 
menegaskan  “Kewenangan Daerah Atas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung.  Pada 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 10 dapat disimpulkan, bahwa daerah berwenang 
mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab untuk 
memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

Hal tersebut dipertegas lagi dengan Keputusan Presiden RI No 32/1990 tentang “Pengelolaan 
Kawasan Lindung” dapat disimpulkan bahwa untuk pemahaman fungsi dan manfaat kawasan 
lindung perlu diupayakan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan 
kawasan lindung, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemda Propinsi yang mengumumkan 
kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan lindung. 

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25/2000 dapat disimpulkan pula,  bahwa untuk 
pengelolaan kawasan hutan lindung yang terletak di pemerintahan kabupaten/kotamadya, 
Pemda Kabupaten atau Kotamadya dapat segera membuat Perda ataupun untuk sementara SK 
Kepala Daerah. 

Dari beberapa uraian tentang aspek hukum pengelolaan suatu kawasan lindung terlihat bahwa 
pada dasarnya pengelolaan hutan lindung berada di tangan Pemerintah Propinsi dan 
Kabupaten.   Akan tetapi dalam kaitannya dengan otonomi, PP No. 25 Tahun 2000 tidak 
tercantum adanya kewenangan pengelolaan hutan lindung pada Pemerintah Propinsi, maka 
pengelolaan hutan lindung berada dii tangan pemerintah Kabupaten/Kota akan tetapi 
kewenangan tersebut baru efektif apabila pemerintah daerah propinsi, kabupaten maupun 
kotamadya telah membuat landasan hukumnya.   

Selain itu di dalam PP 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintaha di 
bidang kehutanan kepada daerah, dimana hutan Lindung diserahkan kepada daerah maka pada 
dalam rangka otonomi daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Oleh sebab itu pemerintah Kota Balikpapan bersama stakeholder lainnya telah menyusun 
Peraturan Daerah No.11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan HLSW sebagai dasar berpijak dalam 
rangka pengelolaan HLSW yang lebih baik.  

Kalau melihat kebijakan yang ada jelas sekali bahwa kewenangan pengelolaan Hutan Lindung 
berada pada pemerintah daerah.  
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D.  POTENSI ALAM 
 
A. Flora 
 
HL Sungai Wain memiliki beberapa tipe hutan yang terdiri dari rawa-rawa terbuka, hutan rawa 
air tawar, hutan sungai (riverine), hutan dipterocarpa dataran rendah yang lembab serta hutan 
dipterocarpa perbukitan yang kering secara keseluruhan mempunyai spesies pohon dengan 
karakteristik berbeda untuk masing-masing tipe.  Suatu perubahan kelembaban yang curam 
(drastis) dari Selatan ke Utara dari hutan cadangan, yang diselingi dengan lembah dan sungai, 
menambah keragaman spesies pohon yang tinggi, yang menduduki peringkat tertinggi di Asia 
Tenggara. Tipe vegetasi yang berbeda memberikan beberapa kemungkinan bagi hewan-hewan 
untuk berpindah dan menghindari kelangkaan makanan pada waktu musim kering. 

HL Sungai Wain mengandung sebuah contoh unik dan khas atas tipe hutan Dipterocarpa 
dataran rendah, yang dulunya menutupi hampir seluruh wilayah pantai Balikpapan-Samarinda. 
Jenis pohon kanopi dominan di hutan tua adalah Bangkirai (Shorea laevis), Ulin (Eusideroxylon 
zwageri) dan  

 

Gaharu (Aquilaria malaccensis) masih terdapat banyak di kawasan ini.  Selain dari jenis pohon 
kanopi tersebut, hutan lindung ini juga mempunyai keragaman jenis yang tinggi untuk jenis-
jenis epifit (anggrek, pakis) dan tumbuhan merambat.   Pada Gambar 1 berikut dapat dilihat 
sepenggal hutan hujan tropis (tropical rain forest) yang masih asli dan tersisa di sekitar Balikpapan 
dan Samarinda. 

 
B.  Fauna 
 
Pada umumnya hampir sebagian besar hewan dari jenis mamalia yang hidup di Kalimantan 
masih dapat dijumpai HL Sungai Wain. Fauna-fauna yang ada tersebut sebagian besar 
termasuk jenis yang langka dan terancam punah seperti Macan Dahan (Neofelis nebulosa), 
Berung Madu (Helarctos malayanus), Lutung Merah (Presbytis rubicunda), Lutung Dahi Putih 
(Presbytis frontata),  Tarsius (Tarsius bancanus) serta Kukang (Nycticebus coucang).  Uwa-uwa 
(Hylobates muelleri), Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Beruk (Macaca nemestrina) serta satwa 
endemik Kalimantan Bekantan (Nasalis larvatus). 

Jenis mamalia jenis lainnya antara lain Kucing Hutan (Felis bengalensis), beberapa  jenis  landak  
seperti  Landak  Raya (Hystrix brachyura), Landak Ekor-Panjang (Trichys fasciculata),    
sekelompok  Tupai Tanah dan Tupai Terbang seperti Tupai Tiga-Warna (Callosiurus prevostii), 
Tupai Tanah-Bergaris Empat (Lariscus hosie), Tupai Kerdil-Dataran Rendah (Exilisciurus exilis), 
Tupai Kerdil-Telinga Hitam (Nannosciurus melanotis) dan Tupai Terbang Raksasa-Merah 
(Petaurista petaurista). beberapa jenis musang seperti  Musang Belang (Hemigalus derbyanus), 
Musang Akar (Arctrogalidia trivirgata), Luwak Macan (Viverra tangalunga),  Linsang (Prionodon 
linsang), Binturong (Arctictis binturong) serta Berang-berang (Lutra spp) dapat ditemukan di 
hampir semua sungai.   
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Selain jenis mamalia, di kawasan HL Sungai Wain terdapat berbagai jenis burung. Sebagian 
merupakan jenis endemik yang langka seperti Tiong-Batu Kalimantan atau Bristlehead 
(Pytiriasis gymnocephala), burung/ayam pegar langka, burung pelatuk dan burung enggang. HL 
Sungai Wain juga digunakan oleh beberapa jenis burung langka pada rute perpindahan mereka, 
atau sebagai batu loncatan untuk jenis nomadik (berpindah-pindah) seperti Enggang Raja 
(Rhinoplax vigil).  Sedangkan untuk keragaman jenis reptil dan amphibi belum diteliti, tetapi 
Penyu tanah dan Penyu air tawar (Trionyx sp.) sering tampak.  Binatang reptil lainnya adalah 
jenis ular seperti Phyton reticulans, Gonyosoma oxycephala, Dendrelaphis formosus, Macropisthodon 
rhodomelelas, Ophiopphagus hannah serta jenis Katak (Rana spp.). 

Selain sebagai habitat alami jenis mamalia khas Kalimantan,  HL Sungai Wain juga 
dikembangkan menjadi tempat peliaran kembali satwa liar yang terancam punah.  Sejak tahun 
1992 Proyek Reproduksi Orangutan Wanariset telah melepas-liarkan lebih dari 80 ekor 
Orangutan (Pongo pygmaeus pygmaeus).  Kawasan HL Sungai Wain dianggap menjadi kawasan 
yang cocok untuk merehabilitasi orangutan yang disita, karena tidak ada populasi orangutan 
liar di kawasan ini.  Orangutan-orangutan itu telah dilepas-liarkan dalam enam kelompok 
sepanjang periode 4 tahun.  Pada tahun 1998 orangutan yang dilepas-liarkan telah melahirkan, 
hal ini menunjukan adanya adaptasi yang baik antara spesies dan habitatnya.  Pada Gambar 2 
berikut dapat dilihat Orangutan hasil reintroduksi telah berhasil melahirkan anak. 

 
C.  Fungsi Kawasan Tangkapan Air  

 

Berdasarkan pada fungsi dan manfaatnya, kawasan hutan lindung adalah suatu kawasan hutan 
yang  memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar 
maupun di bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi serta memelihara kesuburan 
tanah.  Sifat khas yang terkandung di dalam kawasan hutan lindung mencakup beberapa aspek 
antara lain sebagai kawasan resapan air di mana kawasan hutan lindung mempunyai 
kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan yang akan mengisi air bumi (akifer) yang 
berguna sebagai sumber air, mempunyai   manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi 
mata air, mampu mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk, serta mampu 
mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 
 
Kawasan HL Sungai Wain yang bermanfaat sebagai daerah tangkapan air yang digunakan 
masyarakat dan para penduduk yang berada di sekitar hutan, sejak 52 tahun yang lalu telah 
digunakan sebagai tempat pengolahan dan persediaan air yang digunakan untuk suplay industri 
minyak di kota Balikpapan.  Sebuah waduk tandon air seluas 4 ha dan instalasi pompa air 
dibangun di perbatasan selatan hutan lindung pada tahun 1947 oleh Bataafsche Petroleum 
Maatschappij (BPM), air tawar tersebut dimanfaatkan perusahaan minyak Shell.  

Sejak tahun 1969 air tawar ini digunakan oleh perusahaan minyak nasional yang sejak tahun 
1972 hingga sekarang dinamakan PERTAMINA. Air tawar tersebut dikumpulkan dari sungai-
sungai yang berada di dalam dan sekitar hutan lindung mengalir ke waduk dan untuk 
selanjutnya dipompa instalasi penampungan di kota Balikpapan untuk dimanfaatkan pada 
kegiatan industri kilang minyak, sebagai bahan baku air minum para karyawan PERTAMINA 
di Balikpapan, sebagai pembangkit tenaga listrik (tenaga uap) kilang minyak serta   untuk 
memompa minyak serta digunakan untuk mendinginkan instalasi kilang minyak. 
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Berdasarkan pada surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi 
Kalimantan Timur No. 546.2/33/Sub-II/Distamb. tentang Pengambilan Air Yang Bersumber 
Dari Air Permukaan, ijin pemanfaatan air baku dari waduk tersebut sebanyak 83 liter per detik 
dengan lama pemompaan 8 jam per hari dan jika perusahaan tidak memerlukan air, maka 
pengambilan air harus dihentikan. 

Berdasarkan pada hasil analisis data yang dilakukan PERTAMINA,  rata-rata perusahaan 
tersebut menggunakan air sebanyak 450-750 m3 per jam atau  ± 25% dari jumlah volume air 
tawar yang biasa digunakan oleh seluruh rumah tangga di Balikpapan (Pertamina, 1999). 

Pada musim-musim normal air yang mengali dan ditampung di waduk akan mengalami 
kelebihan, kelebihan air ini akan mengalir melalui Sungai Wain menuju Teluk Balikpapan. Pada 
kasus seperti pada musim kemarau yang panjang pada tahun 1998, waduk penampungan air di 
Desa Sungai Wain tersebut debit airnya mencapai tingkat yang terendah. Untuk menjaga 
kilang-kilang minyak dari kekurangan air yang potensial di masa mendatang, Pertamina sedang 
membangun peralatan penawar air laut (desalinisasi) di lokasi pengilangan dengan kapasitas 
sebesar 150 m3 per jam. 

Hingga saat ini  kilang-kilang minyak Pertamina di Balikpapan yang menghasilkan produksi 
minyak total nasional, sebagian besar masih tergantung pada air bersih yang berasal dari HL 
Sungai Wain, hal ini yang menujukkan sebuah kepentingan ekonomi besar dari sebuah suplai 
air yang tidak pernah terhenti dari kawasan tangkapan air HL Sungai Wain. 

 
D.  Fungsi dan Manfaat Lain HL Sungai Wain 

HL Sungai Wain sebagai suatu kawasan hutan hujan tropis yang masih tersisa memberikan 
banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berbagai manfaat yang diberikan oleh HL Sungai 
Wain secara umum dirasakan oleh banyak pihak, secara khusus oleh mereka yang tingal di 
sekitar kawasan hutan tersebut serta masyarakat kota Balikpapan.  Manfaat yang diberikan oleh 
kawasan ini sangat besar artinya dan dapat langsung dirasakan, sepertai misalnya sumber daya 
air.  Selain manfaat yang langsung terasa, manfaat yang tidak terlihat langsung adalah berupa 
jasa ekosistem.  Akan tetapi manfaat dari jasa ekosistem ataupun jasa lainnya kawasan ini 
seringkali terlupakan, bahkan tidak dicerminkan dalam berbagai bentuk timbal balik yang 
memadai.  Pada Tabel 1 berikut dapat dilihat jasa dan fungsi ekosistem dari pada HL Sungai 
Wain. 
 

Tabel 1.  Jasa Dan Fungsi Ekosistem Yang Digunakan Dalan Kajian 

No 
Jasa 

Ekosistem 
Fungsi Ekosistem Contoh 

1. Pengatur gas 
Pengatur komposisi kimia 

pada atmosfir 
Keseimbangan CO2/O2, O3 untuk 

perlindungan sinar ultra violet dan tingkat SOx 

2. 
Pengatur iklim 

mikro 

Pengatur temperatur 
setempat, preciptation, dan 
proses iklim lainnya yang 
bermedia biologis 

Pengatur gas rumah kaca, memproduksi DMS 
yang berakibat pada pembentukan awan 

3. 
Pengatur 
gangguan  

Capacitance, pengatur 
kelembaban dan respon 

Perlindungan terhadap angin, banjir, 
pemulihan setelah musim kering dan aspek lain 
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ekosistem terhadap 
perubahan lingkungan 

dari reaksi habitat terhadap perubahan 
lingkungan yang diatur oleh struktur vegetasi 

4. 
Pengatur tata 

air 
Pengatur aliran hidrologi Penyediaan air untuk pertaniaan (irigasi), 

industri atau transportasi 

5. 
Penjaga 

ketersediaan air 
Penyimpanan dan cadangan 

air 
Penyediaan air dalam DAS, waduk dan air 

tanah 

6. 
Penjaga erosi 
dan sedimentasi 

Penangkap sedimentasi 
dalam ekosistem 

Menjaga kehilangan lapisana tanah karena 
angin, aliran air, atau proses lainnya 

7. 
Pembentukan 
lapisan tanah 

Proses pembentukan lapisan 
tanah 

Membantu proses pembentukan tanah melalui 
pelapukan karena perubahan cuaca dan 

akumulasi bahan organik  

8. Siklus nutrien  
Penyimpanan, siklus internal, 
proses dan pembentukan 

nutrien  

Pembentukan Nitrogen, N, P dan elemen lain 
dari siklus nutrien 

9. 
Pengolah 
limbah 

Proses pembusukan nutrien 
dan sisa proses metabolisme 

pada ekosistem 

Pengolah limbah, pengontrol bahan pencemar, 
penyebab racun 

10. Pollination 
Pemindahan gametes 

tanaman  
Menyediakan pollinators sebagai media 

reproduksi populasi tanaman 

11. 
Pengontrol 
biologis 

Pengontrol populasi di 
wilayah tropis yang dinamis 

Pengontrol bagi spesies predator, pengotrol 
hewan herbivor oleh predator 

12. Refugia 
Penyedia habitat untuk 

populasi hewan menetap dan 
transit  

Sebagai daerah pemeliharaan, habitat bagi 
spesies bermigrasi, habitat untuk spesies lokal  

13. 
Produksi 
pangan 

Bagian yang digunakan 
sebagai gross produksi 
ekstrasi pangan 

Penyedia pangan seperti ikan, hewan buruan, 
dan lainnya 

14. Bahan baku 
Bagaian yang digunakan 
sebagai gross produksi 
ekstraksi bahan baku 

Produksi bahan bakar biomass dan hasil hutan 
non kayu lainnya 

15. 
Sumberdaya 
genetik 

Sumber dari materi dari 
produk biologis yang unik 

Bahan obat-obatan, materi untuk ilmu 
pengetahuan, genes untuk ketahanan tanaman 
terhadap hama dan penyakit, tanaman hias 

16. Rekreasi 
Tempat untuk  kegiatan 

wisata 
Ekowisata dan kegiatan rekreasi luar ruangan  

17. Budaya 
Menyediakan kesempatan 
untuk pemanfaatan non 

komersil 

Pendidikan, penelitian, adat istiadat spiritual 
dan keindahan dari ekosistem 

Sumber : Costanza dkk (1997) 
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Untuk lebih mengetahui siapa saja mendapatkan manfaat dari keberadaan HL Sungai Wain, 
perlu diperlihatkan melalui matriks di bawah ini yang memperlihatkan bagaimana manfaat 
tersebut didistribusikan. 

 

Tabel 2.  Manfaat Dari Keberadaan HL Sungai Wain 

Manfaat 
Masyarakat 
Sekitar 

Masyarakat 
Balikpapan 

Masyarakat 
Propinsi 

Masyarakat 

Nasional dan 
Internasional 

Pengatur gas Τ Τ Τ  

Pengatur iklim mikro Τ Τ   

Pengatur gangguan Τ Τ   

Pengatur tata air Τ Τ Τ  

Penjaga ketersedian air Τ Τ Τ  

Penjaga erosi dan 
sedimentasi Τ Τ   

Pembentukan lapisan tanah Τ Τ   

Siklus nutrien Τ Τ   

Pengolah limbah Τ Τ   

Pollination Τ Τ   

Pengontrol biologis Τ Τ Τ Τ 

Produksi pangan Τ    

Bahan baku Τ Τ   

Sumberdaya genetik Τ Τ Τ Τ 

Rekreasi  Τ Τ Τ 

Budaya Pendidikan & 
penelitian Τ Τ Τ Τ 

 

Dengan memperhatikan matriks tersebut, ternyata banyak pihak yang telah menikmati manfaat 
yang diberikan oleh keberadaan HL Sungai Wain, akan tetapi masih sedikit perhatian yang 
diberikan bagi HL Sungai Wain untuk mendapatkan pengelolan yang memadai. 

 
II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN HLSW 

 
Dalam rangka mendorong pengelolaan HLSW yang lebih baik , maka diperlukan kebijakan 
yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan yang ada dengan mengoptimalkan fungsi 
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ekonomi, social budaya dan ekologi yang berorientasi kepada kelestarian ekosistem dengan 
dukungan kelembagaan yang handal, partisipatif, dan akuntabilitas untuk meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
 
Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi pengelolaan HLSW yang meliputi : 
 
a. Membentuk Kelembagaan Pengelolaan yang handal dalam kerangka Pemerintah yang 

baik 
b. Memantapkan bentuk pengelolaan dengan membentuk kebijakan yang dilindugi oleh 

Peraturan Daerah. 
c. Melindungi Hutan dari kerusakan akibat dari perambahan hutan, penebangan liar dan 

kebakaran hutan 
d. Meningkatkan fungsi HLSW bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 
e. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan 
 
Untuk mendorong pengelolaan yang lebih baik, maka telah ditetapkan 5 tujuan utama 
pengelolaan HLSW ke depannya yaitu : 

a. menjamin keberadaan hutan untuk seluruh kawasan yang ditetapkan; 

b. memaksimalkan seluruh fungsi kawasan; 

c. meningkatkan  pemberdayaan masyarakat sekitar; 

d. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). 

e. menjamin pemanfaatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan lestari. 
 
 
III. MODEL DAN PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN HLSW 
 
Selain strategi Pengelolaan HLSW, juga dilakukan beberapa pendekatan untuk mendorong 
partisipasi masyarakat bersama-sama dengan stakeholder yang ada di Balikpapan khususnya 
dan Kalimantan Timur umumnya. Mulai dari perguruan tinggi, LSM, lembaga internasional, 
kelompok masyarakat sekitar hutan dll. 
 
Dalam rangka upaya pengelolaan HLSW dilakukan beberapa model pendekatan program yang 
dilakukan yaitu : 
a. Regulasi kebijakan 
b. Penegakan hukum 
c. Mendorong partisipasi 
d. Reboisasi dan rehabilitasi hutan 
e. Pendidikan. 
f. Penelitian dan Pengembangan 
g. Ekowisata 
h. Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar Hutan 
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IV. PROGRAM  PENGELOLAAN  HLSW 
 
Dari strategi dan pendekatan yang disusun, dalam rangka mendorong pengelolaan Hutan yang 
profesional, maka disusunlah program kerja Pengelolaan HLSW, yang meliputi beberapa jenis 
kegiatan yaitu : 
 
a. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

i. Patroli rutin dan permanent 
ii. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
iii. Patroli rutin kebakaran Hutan dan Lahan 
iv. Pembentukan PAM Swakarsa Masyarakat HLSW 
 

b. Penelitian dan pengembangan 
i. Fasilitasi penelitian mahasiswa S1,S2,S3 
ii. Kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian nasional dan internasional 
iii. Monitoring flora dan fauna 
 

c. Pemberdayaan Sosial Ekonomi masyarakat Sekitar Hutan 
i. Program pengendalian lahan pertanian 
ii. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan 
iii. Pemberian bantuan layanan kesehatan 
iv. Peningkatan sarana dan prasarana umum seperti MCK, sumber air dll 
v. Program agroforestry karet dan tanaman buah 
 

d. Ekowisata 
i. Penyediaan sarana dan prasarana ekowisata untuk turis local dan mancanegara 
ii. Peningkatan kemampuan masyarakat sekitar untuk menjadi guide 
iii. Penyusunan konsep kampung wisata dan agrobuah 

 
e. Pendidikan lingkungan Hidup 

i. Fasilitasi kunjungan Pendidikan Lingkungan Hidup 
ii. Pembinaan terhadap sekolah-sekolah disekitar HLSW 
iii. Pemberian bantuan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu. 
 

f. Kampanye 
i. Promosi pengelolaan HLSW 
ii. Kampanye penyadaran masyarakat sekitar hutan 
iii. Kampanye penyelamatan Hutan melalui media massa 
iv. Mengikuti pameran ditingkat daerah maupun nasional 

 
g. Perizinan 

i. Penataan Lahan Garapan di dalam Hutan  
ii. Fasilitasi pengunjung melalui perizinan masuk kawasan. 
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V. PENUTUP 
 
Sejak dikelola oleh Badan Pengelola HLSW dari tahun 2001 sampai sekarang, pengelolaan 
HLSW telah cukup banyak memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat menarik 
yang dapat kami simpulkan sebagai berikut : 
 
a. Komitmen pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung pengelolaan dengan selalu 

menganggarkannya dalam APBD kota setiap tahunnya. 
b. Berhentinya kegiatan illegal logging, terkendalinya kebakaran Hutan dan lahan, 

berhentinya perambahan dan perburuan liar. 
c.  Tersedianya pasokan air yang cukup bagi waduk pertamina walaupun dalam keadaan 

musim kemarau 
d. DAS wain merupakan daerah yang memiliki tingkat sedimentasi yang paling kecil bila 

dibandingkan dengan DAS yang ada di wilayah Teluk balikpapan. 
e. Menurunnya jumlah sedimentasi setiap tahunnya. 
f. Perubahan dan sikap masyarakat sekitar dan dalam HLSW terhadap pengelolaan 

Hutan, dimana yang dulunya melakukan kegiatan illegal logging sekarang mendukung 
pengamanan illegal logging. 

g. HLSW dijadikan sebagai tempat belajar dari berbagai daerah dalam rangka pengelolaan 
hutan. 

 
Demikian beberapa capaian yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola HLSW (BPHLSW) 
dalam rangka pengelolaan HLSW, semua capaian tersebut merupakan hasil dukungan para 
pihak dalam rangka mendorong pengelolaan yang lebih baik. 
 
Semoga tulisan ini akan menjadi bahan untuk kita semua dan berguna bagi yang 
membutuhkannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : 
 
Badan Pengelola HLSW 
Jl. Jend. Sudirman No.19 B 
Komplek KPU Kota Balikpapan 

Telp/Fax : 0542-749301 
Email : bphlswbpp@indo.net.id 
 
Kompleks Taman Wisata Pendidikan Lingk Hidup 
KM.23 Kel Karang Joang Balikpapan, kaltim 
Telp : 0542-7025771 
Email ; uphlsw@indo.net.id 
 

 


