
Wisata anggrek alam dapat 
dikembangkan sebagai salah satu aset 
ekowisata TNDS. Apa keistimewaannya 
hingga dapat menjadi ekowisata yang 
menarik? 

Keanekaragaman jenisnya yang 
sangat tinggi, banyak yang ditemukan 
bergerombol dalam ukuran besar 
menempel di pepohonan, di tengah 
hutan rawa yang alami, dengan suara 
gemericik air dan kicau burung. Nuansa 
alam seperti ini yang membuat anggrek 
TNDS menjadi istimewa. Selain itu, 
keindahan anggrek di TNDS dapat 
dilihat dengan berperahu sehingga 
wisatawan yang tak dapat berjalan 
jauh keluar masuk hutan, dapat ikut 
menikmati. 
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Anggrek alam adalah keanekaragaman hayati yang perlu dijaga 
kelestariannya, karena semakin mendekati kepunahan. Anggrek alam 
memiliki keindahan yang dapat menjadi kebanggaan suatu bangsa dan 
dijadikan bunga nasional. Honduras mendeklarasikan anggrek alam 
Brassavola digbiana sebagai bunga nasional pada tahun 1946; Encyclia 
cochleata dijadikan bunga nasional Belize. Brazil memilih Cattleya 
labiata, dan Kepulauan Cayman memilih Myrmecophila thomsoniana. 
Di Indonesia, anggrek bulan Phalaenopsis amabilis dijadikan bunga 
nasional bersama dengan melati (Jasminum sambac) dan bunga 
bangkai (Rafflesia arnoldii). Di seluruh dunia, ada sekitar 12 negara 
yang telah menjadikan anggrek alam khas negaranya sebagai bunga 
nasional.

Di beberapa negara misalnya di Thailand, Singapura, Belanda, dan di 
Indonesia yaitu di Jakarta, wisata bunga atau taman anggrek telah 
menjadi salah satu tujuan wisatawan baik domestik maupun asing. 
Namun yang dilihat adalah taman bunga buatan, dan kumpulan 
anggrek yang tumbuh di rumah kaca atau di kebun. Banyak wisatawan 
terutama wisatawan asing yang ingin melihat anggrek di habitatnya 
yang asli. Salah satu taman anggrek alam di Indonesia adalah Kersik 
Luai di Kalimantan Timur yang telah banyak dikunjungi wisatawan 
dalam dan luar negeri, dan dijadikan salah satu tujuan wisata utama 
oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 

Jenis anggrek TNDS sangat banyak, 
saat ini telah ditemukan kurang lebih 
135 jenis (Prasetyo dan Zulkifli, akan 
terbit). Mereka hidup bergerombol 
(berkoloni) di hutan rawa dan hutan 
dataran rendah. Kelimpahan anggrek 
TNDS relatif tinggi dibandingkan 
beberapa tempat lainnya yang sempat 
diteliti penulis.

Koloni anggrek adalah hasil 
pertumbuhan selama lebih dari sepuluh 
tahun, dan tak mampu tumbuh kembali 
dengan cepat jika koloni ini diambil 
atau dirusak. Koloni anggrek di hutan 
layak menjadi kebanggaan masyarakat 
TNDS, karena menunjukkan bahwa 
hutan masih bagus, dan masyarakat 
menjaga keberadaan anggrek.

ANGGREK DANAU SENTARUM: POTENSI EKOWISATA
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Saat ini sedang muncul trend ‘kembali 
ke alam’ di kalangan masyarakat 
kota, dan pebisnis berlomba-lomba 
menciptakan suasana alami buatan. 
Mereka rela mengeluarkan modal 
milyaran rupiah untuk memenuhi 
kerinduan orang kota akan suasana 
alami. Namun berapapun modal 
yang dikeluarkan, tak akan dapat 
menandingi suasana alam yang asli. 

Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan 
alami, untuk menikmati dan menghargai alam (beserta kebudayaan 
masa lalu dan masa kini di tempat tersebut) yang mendorong 
konservasi, kegiatan pengunjung berdampak rendah, serta 
mendorong kegiatan sosial-ekonomi secara aktif oleh masyarakat lokal 
dan memberi keuntungan bagi mereka.

Prinsip dasar ekowisata:
• Perilaku wisatawan yang berhati-hati dan berdampak rendah 

terhadap lingkungan
• Sensitif dan menghargai budaya lokal serta keanekaragaman hayati
• Mendukung upaya konservasi lokal
• Memberi manfaat berkesinambungan bagi masyarakat lokal
• Pembuatan keputusan melibatkan masyarakat secara aktif
• Disertai kegiatan yang edukatif/mendidik bagi wisatawan dan 

masyarakat lokal

Sumber: IUCN dan The Nature Conservancy, diakses dari 
http://www.nature.org/aboutus/travel/ecotourism/about/art667.html

Apa itu Ekowisata?

Ketika kita memasuki kawasan TNDS 
baik dengan perahu atau berjalan kaki, 
kita memasuki hutan yang rimbun 
dengan kicauan burung di sana sini, 
gerombolan anggrek bergelantungan 
di pepohonan besar diselingi tumbuhan 
epifit lainnya, gemericik air sungai, dan 
masih banyak lagi. Hal seperti ini tak 
akan ditemukan di kota, atau pun di 
tempat tujuan wisata buatan (bukan 
alami). 

Tumbuhan anggrek membutuhkan kelembaban tinggi (40-80% tergantung 
jenisnya), temperatur udara yang tidak terlalu tinggi (25-32° C di dataran 
rendah, 10-27° C di dataran tinggi) dan cahaya matahari yang tidak terlalu terik. 
Hanya hutan yang masih bagus dan terjaga yang dapat mendukung kehidupan 
anggrek. Ditemukannya anggrek yang sehat dalam gerombolan cukup besar 
menunjukkan bahwa habitatnya (hutan) masih cukup bagus. Hal ini berarti 
juga sebaliknya. Menjaga anggrek berarti juga melindungi pohon dan hutan 
tempatnya tumbuh.

Mengapa hutan penting untuk kehidupan anggrek?
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Orangutan adalah hewan langka yang hanya ditemukan 
di Indonesia dan Malaysia, dan termasuk salah satu 
warisan alam yang telah dilindungi.

Pulau Komodo dan Gunung Krakatau juga termasuk 
warisan alam Indonesia yang dilindungi karena 
keunikan dan nilai sejarahnya. 

Puri, benteng, rumah, dan hutan kuno (ancient 
woodland) menjadi kebanggaan bangsa-bangsa di 
banyak negara. Bahkan jalur yang pernah dilalui para 
raja dan ratu pun dilestarikan.

Warisan budaya, sejarah dan alam ternyata menjadi 
daya tarik bagi wisatawan dalam dan luar negeri, dan 
mendatangkan keuntungan bagi penduduk setempat.

Contoh-contoh pelestarian warisan budaya, sejarah dan alam

Indonesia; Kelompok Kader Konservasi 
Elang Jawa dan lain-lain. 

Anggrek alam, adalah salah satu 
kekayaan hayati yang patut menjadi 
kebanggaan kita. Untuk membangun 
kebanggaan dan mengembangkan 
program konservasi anggrek alam 
Indonesia, diperlukan kerjasama 
banyak pihak mulai dari masyarakat, 
pemerintah (antara lain Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, 
Departemen Pariwisata, Departemen 
Kehutanan, Departemen Pertanian), 
pebisnis melalui program Corporate 
Social Responsibility-nya, LSM, 
akademisi, para peneliti, dan organisasi 
internasional IUCN Orchid Specialist 
Group.

Indonesia memiliki banyak warisan, dan 
sudah saatnya kita belajar dari bangsa-
bangsa lain untuk bangga terhadap 
identitas, sejarah dan alamnya, serta 
mau turut menjaga. 

Hampir seluruh bangsa merasa 
bangga dan melindungi warisan 
sejarah, budaya dan alam. Penerapan 
peraturan dan hukum secara konsisten, 
ditambah dengan kesadaran warga 
untuk tidak merusak adalah faktor 
utama terlindunginya suatu warisan 
sejarah. Warisan sejarah dan alam ini, di 
kemudian hari ternyata menjadi tujuan 
utama wisatawan asing. Menjaga 
warisan budaya, sejarah dan alam 
telah mendatangkan keuntungan 
yang terus menerus bagi mereka yang 
telah menjaganya. Mereka menyadari, 
keuntungan ini jauh lebih besar dan 
berkesinambungan, daripada dengan 
menjualnya secara ilegal. 

Di Indonesia pun sudah banyak 
kelompok yang bangga dan melindungi 
warisan alam, misalnya Indonesian 
Heritage Society, kelompok sukarela 
yang bergerak di bidang perlindungan 
budaya dan peninggalan sejarah; 
Kelompok Konservasi Kura-kura 

Kebanggaan akan Warisan Budaya, Sejarah dan Alam

Rumah-rumah yang dibangun pada abad 15 (foto thn. 2008)

Untuk informasi lebih lanjut:
Leon B. Prasetyo (CIFOR)
Email: b.prasetyo@cgiar.org; condosatya@yahoo.com

Zulkifli MS. (Yayasan Riak Bumi)
Jl. Putri Dara Itam, Gang Tani 1 No. 26, Pontianak
Telp/Fax: +62-561-737132
Email: sekretariat@riakbumi.or.id; Website:  www.riakbumi.or.id

Kegiatan ini hanya dapat terlaksana atas kerjasama dan kontribusi banyak 
pihak. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Balai TNDS, 
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, seluruh masyarakat TNDS dan kecamatan 
Selimbau, CIFOR, Ford Foundation, proyek Gemconbio, Yayasan Riak Bumi. 
Secara khusus terimakasih kami sampaikan kepada Bpk. Soewignyo, Bapak Camat 
Kecamatan Selimbau, Bpk. Ade Kasiani, Bapak Sekretaris Kecamatan Selimbau,  
Bpk. Walidad, Pak Itam, Uju Suherman, Abeng, Johan, Jefry Irwanto, Valentinus Heri,  
Moira Moeliono, Carol Colfer dan Yayan Indriatmoko.

Desain dan tata letak: Linda dan Eko
Foto: Agung Prasetyo, Alain Compost, Haris Iskandar, Leon B. Prasetyo, 
Linda Yuliani, Patrick Virolle, Plinio Sist, Titik Setiawati, Widya Prajanthi dan 
Zulkifli MS.
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Saat ini berita mengenai berlimpahnya 
anggrek di TNDS dan adanya Taman 
Anggrek Alam Selimbau mulai tersebar 
luas. Akankah ini menjadi bencana, 
dan menyebabkan eksploitasi anggrek 
besar-besaran hingga punah? Ataukah 
menjadi manfaat, yang secara 
kontinu membawa banyak orang 
luar berkunjung untuk menikmati 
keindahan alam dan menjadi sumber 
pendapatan bagi masyarakat? Jawaban 
dan keputusannya ada di tangan 
masyarakat dan pemerintah. 

Taman Anggrek Alami Selimbau adalah salah satu contoh bagaimana 
masyarakat bertekad menjaga kekayaan alamnya, untuk kelangsungan 
manfaat jangka panjang dan agar generasi mendatang masih dapat 
melihatnya.  Taman Anggrek Alami ini berawal dari penelitian dan pelatihan 
anggrek alam untuk masyarakat Selimbau, diikuti oleh penemuan habitat 
anggrek alam oleh salah seorang anggota masyarakat peserta pelatihan. 

Masyarakat mengadakan pertemuan untuk berunding langkah apa yang 
harus dilakukan untuk melindungi anggrek dan habitatnya tersebut. 
Mereka kemudian membentuk kelompok pengelola ”Kelompok Wisata 
Anggrek Danau Sentarum” (KWADS) untuk mengelola dan menjaga taman 
ini, termasuk mencegah pencurian dan eksploitasi. 

KWADS kemudian menemui camat dan kepala desa untuk menyampaikan 
usulan melindungi habitat anggrek. Lokasi tersebut ditandai di beberapa 
titik dengan ’tag’. Pada bulan April 2008, hamparan anggrek hitam ini 
diresmikan sebagai Taman Anggrek Alami Selimbau. Peresmian dilakukan 
dengan upacara adat oleh Camat Selimbau (diwakili Sekretaris Camat), 
Kapolsek (diwakili Wakapolsek) serta para kepala desa dan tokoh adat 
masyarakat.

Taman Anggrek Alami Selimbau bisa menjadi tujuan ekowisata, 
digabungkan dengan wisata alam lainnya seperti wisata danau dan 
penangkaran arwana, serta wisata sejarah Kesultanan Selimbau, yang 
merupakan kerajaan tertua di Kapuas Hulu.  Peninggalan-peninggalan 
bersejarah yang tersisa kini sedang diinventarisasi, untuk dikembangkan 
sebagai aset wisata.

Taman Anggrek Alami Selimbau

Masyarakat ada di garis depan, yang 
akan langsung berhadapan dengan 
orang-orang yang berusaha mengambil 
atau membeli anggrek. Perlu dibangun 
pemahaman bahwa menjual anggrek 
dari alam hanya menghasilkan 
pendapatan sesaat, lalu habis seperti 
arwana. Peran utama pemerintah 
adalah menegakkan hukum dan 
peraturan mengenai perlindungan 
dan pemanfaatan jenis-jenis dilindungi 
secara konsisten, sehingga muncul 
kepercayaan masyarakat.

Penyebarluasan informasi mengenai anggrek TNDS: 
manfaat, atau bencana?
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Anggrek dan masyarakat
Agar anggrek alam dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang, dan 
sebaliknya anggrekpun terkonservasi, maka sebaiknya potensi ekonomi anggrek 
alam dilihat dari sisi potensinya sebagai aset ekowisata. Penting diingat dan 
dipahami bersama oleh masyarakat dan seluruh pihak terkait, ekowisata adalah 
sumber penghasilan tambahan, bukan utama. 


