Barisan Pegunungan Muller dan Schwaner adalah salah satu hutan hujan pegunungan tertua
di planet bumi (sekitar 130 juta tahun), yang terletak di bagian selatan Heart of Borneo (HoB)
dan termasuk di dalamnya adalah kawasan Jantung Kalimantan (wilayah Borneo Indonesia).
Wilayah ini juga dikenal sebagai daerah penting untuk tangkapan air dalam sistem hidrologi

dan berperan sebagai fungsi ekologis bagi sumber kehidupan manusia generasi sekarang
dan mendatang. Akibatnya, kerusakan (degradasi) ekosistem di rangkaian Pegunungan
Muller-Schwaner akan sangat berdampak pada kualitas lingkungan baik secara regional
maupun global.

MULLER - SCHWANER - HoB MAP
Kesepahaman berbagai pihak (multi-stakeholders)
dalam pengelolaan dan upaya konservasi Pegunungan
Muller, merupakan target HoB yang secara khusus
dipilah dalam rencana kerja implementasi HoB. Manfaat upaya konservasi ini adalah menjaga keberlangsungan fungsi ekologis Pegunungan Muller sebagai
daerah tangkapan air dari lima sungai besar di
Kalimantan, yaitu Kapuas, Katingan, Kahayan, Barito,
dan Mahakam. Manfaat lain adalah melestarikan
keanekaragaman hayati untuk menjamin keberlanjutan
pemanfaatannya secara lestari.
Kawasan Pegunungan Muller-Schwaner juga diketahui
sebagai habitat penting bagi kehidupan liar fauna dan
flora, termasuk spesies yang terancam dan endemik
Kalimantan. Wilayah ini menampung ribuan spesies
vegetasi, dimana sekitar 34% nya endemik, termasuk
spesies tanaman langka dan eksotis yang ditemukan
oleh studi terbaru. Beberapa tanaman asli berpotensi
sebagai tanaman obat, dan beberapa lainnya belum
diketahui manfaatnya. Spesies satwa langka, endemik
dan terancam punah seperti owa Kalimantan Hylobates
muelleri, Orangutan Borneo, Macan dahan, dan Beruang
madu juga menghuni dataran hutan yang lebih rendah
di kawasan pegunungan ini.
Fungsi kawasan hutan di Pegunungan Muller dan
Schwaner terdiri dari berbagai macam, yaitu taman
nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan

produksi, hutan produksi konversi, dan pemanfaatan lahan lainnya. Untuk itu diperlukan proses
kolaborasi dengan pelibatan stakeholder yang
memiliki kepentingan di kawasan tersebut untuk
menghasilkan konsep pengelolaan kawasan
(konservasi) yang membawa manfaat untuk semua
orang.
Sebagian besar kawasan Pegunungan Muller-Schwaner
adalah wilayah kawasan lindung dan atau konservasi
yang berada dalam otoritas pemerintah kabupaten dan
pusat. Ada tiga kawasan konservasi di sekitar kawasan
pegunungan Muller-Schwaner yang berfungsi sebagai
koridor ekologi yang penting bagi kehidupan biologis
dan fungsi ekologis kawasan, yaitu ;
1. Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (TN.BBBR)
terdiri atas hutan pegunungan rendah dan tinggi,
dengan vegetasi primer dan sekunder di perbatasan
antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Taman Nasional ini terletak di Pegunungan Schwaner,
dengan rentangan ketinggian dari 150 m sampai
2278 m di atas permukaan laut.
2. Balai Besar, Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK,
800.000 ha)
3. Cagar Alam Sapat Hawung dengan luas 240.000 ha.
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ilayah desa di
Pegunungan
Muller-Schwaner hampir
semuanya merupakan desa
tertinggal dan terpencil
yang sulit dijangkau. WWF
sudah mendokumentasikan
kurang lebih 30 desa yang
sebagian besar wilayahnya merupakan
daerah penyangga Pegunungan Muller-Schwaner,
baik di Kalimantan Barat ataupun kalimantan Tengah.
Desa-desa tersebut terletak di Kecamatan Uut Murung
dan Seribu Riam (Kab. Murung Raya), Kecamatan
Miri Manasa (Kab. Gunung Mas), Kecamatan Marikit,
Katingan Hulu, Petak Malai dan Bukit Raya (Kab. Kati
ngan) dan Kecamatan Serawai, Ambalau (Kab. Sintang),
Kecamatan Boyan Tanjung, Kalis dan Mentebah (Kapuas
Hulu) dan Kecamatan Menukung (Kab. Melawi).
Desa-desa di kawasan Pegunungan Muller-Schwaner
sudah ada sejak lama dan sering berganti-ganti nama
asli serta berpindah-pindah karena terjadinya beberapa
peristiwa penting. Bahkan sebuah desa, yaitu Desa
Tumbang Topus, telah berdiri sejak abad kelima SM.
Penyebab gerakan bolak-balik desa di masa lalu adalah
peristiwa seperti wabah penyakit (yaitu kolera, disentri,
muntah-muntah, diare, malaria), bencana alam (banjir,
gagal panen, tanah longsor), dan perang antar suku.

Hampir semua desa di dekat kawasan Taman Nasional
Bukit Baka-Bukit Raya dan kawasan lindung Pegunungan Muller terisolasi dan sulit dijangkau. Sarana
transportasi menuju desa-desa tersebut sangat mahal
dan pada umumnya ditempuh melalui sungai karena
mereka terletak di bagian hulu. Hanya beberapa yang
dapat diakses lewat darat yaitu melalui jalur pembalakan
komersial (logging road).
Jumlah rata-rata penduduk di desa-desa yang
berbatasan dengan kawasan konservasi Pegunungan
Muller-Schwaner itu sebanyak 385 orang dan setiap
keluarga terdiri atas empat orang yang belajar di 17
desa. Jumlah penduduk terbesar berada di Desa
Tumbang Tohan, yaitu, setidaknya 913 orang dan yang
terendah adalah Desa Batu Panahan dengan populasi
137 orang.
Populasi dan isolasi biasanya berkaitan dengan
tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi lokal yang
bisa menghambat perkembangan pendidikan anakanak mereka. Rata-rata mereka hanya mengenyam
pendidikan yang rendah setingkat sekolah dasar dan
itu pun banyak dari mereka yang tidak lulus. Untuk dapat bersekolah setingkat SMP dan SMA, mereka harus
keluar dan tinggal di kecamatan atau kota kabupaten,
dan bahkan untuk pendidikan akademi, mereka harus
pergi ke kota-kota provinsi.

Pegunungan Muller
Taman Nasional Bukit Baka /
Pegunungan Schwaner
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Presbytis Rubicunda

Ratufa Affinis

eragaman flora Kalimantan
diperkirakan sekaya flora seluruh Afrika. Tidak kurang dari 3000
spesies pohon, termasuk 267
spesies Dipterocarpaceae, tumbuh
di Kalimantan. Pulau ini juga dikenal
sebagai pusat spesies pohon buah.
Berbagai spesies buah Mangifera, Durio,
Baccaurea, Artocarpus, Nehelium dapat
ditemukan di sana. Kalimantan juga kaya akan
berbagai spesies anggrek (ada sekitar 25003000 jenis) dan pakis (sekitar 1000 spesies)
dan Kalimantan juga merupakan pusat penyebaran pohon Nephentes spp.
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asyarakat yang tinggal di zona
penyangga dekat kawasan
lindung/konservasi masih sangat tergantung pada sumber daya alam, termasuk sumber
daya hutan dan sungai. Pada masa lalu, sebagian
besar masyarakat asli mempraktekkan perladangan
berpindah (shifting cultivation). Hal ini secara tidak
langsung membuat lemahnya konsep kepemilikan
lahan (land ownership). Akibatnya, dalam beberapa
kasus terjadi penyerobotan lahan oleh warga luar.

Habitat anak kahayan

Tahun 2001 lalu, pemerintah Kabupaten Barito
Utara mengusulkan dan mempromosikan Barisan
Pegunungan Muller dan hutan suci Gunung Lumut
untuk dinominasikan sebagai Situs Warisan Dunia
(SWD) karena keunikan dan kekayaan keanekaragaman hayatinya.

Rhacophorus pardalis

Dalam hal keragaman spesies pohon, mulai
dari bibit, herbal, batang dan pohon, Taman
Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Pegunungan
Schwaner) memiliki keragaman spesies tum
buhan Kalimantan yang tinggi. Ada 817 spesies dan 139 keluarga. Peneliti lain mencatat
357 spesies dari 154 marga dan 135 keluarga.
Di Pegunungan Muller sendiri, ada ditemukan
40 spesies tanaman endemik Kalimantan.

Hyobates Mulleri

Hasil studi etnobotani memberikan informasi bahwa
kehidupan masyarakat lokal di sekitar Pegunungan
Muller-Schwaner bergantung pada sumber daya
hutan. Komoditas komersial untuk mendukung
ekonomi lokal seperti rotan, damar, gaharu, sarang
walet, memancing, binatang, dan emas diperoleh
dari daerah pemukiman sekitar, termasuk di sekitar
Pegunungan Muller.
Pohon karet sekarang merupakan alternatif yang
sangat baik untuk mata pencaharian berkelan

jutan bagi
masyarakat
setempat. Hal
tersebut dilatarbelakangi
oleh semakin menipisnya sumber daya alam
emas di sungai-sungai karena polusi. Pertanian
pola tradisional mendukung ekonomi subsisten
desa melalui sistem perladangan berpindah. Di
sisi lain, kegiatan perladangan berpindah ini
juga berdampak terhadap deforestasi. Akibatnya
perlu dicari peluang lain untuk mengembangkan
sistem perladangan berpindah ke pola pertanian
permanen yang lebih produktif.
Tingkat kesejahteraan sosial sebagian besar
hidup mereka masih miskin, hanya sebagian kecil
yang sudah menikmati tingkat kehidupan yang
sejahtera. Tingkat pendidikan berpengaruh pada
standar kesejahteraan hidup, warga yang berpendidikan tinggi memiliki kesejahteraan hidup yang
baik dan kekayaan dan mereka memiliki pekerjaan
dan penghasilan tetap.
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udaya orang Dayak asli saat ini
di dalam dan di sekitar kawasan
konservasi HoB sudah sedikit memudar
karena masuknya budaya dan agama
dari luar. Namun demikian, mereka
masih memegang akar budaya leluhur
yang kuat sebagaimana agama nenek
moyang mereka yaitu Kaharingan.
Budaya/agama Kaharingan mengajarkan
adanya ikatan ketergantungan manusia kepada
alam, dimana sumber daya yang ada dapat
dimanfaatkan seperlunya. Hal ini dapat dilihat
dalam upacara-upacara adat yang sampai hari
ini masih dipraktekkan masyarakat, seperti
upacara perkawinan, kematian dan ritual
pemakaman, menyambut kelahiran bayi, penanaman dan panen, dan penyambutan tamu.
Budaya Kaharingan juga memberikan kontribusi
yang signifikan untuk membangun konservasi berbasis kearifan lokal dalam mengelola
sumber daya alam. Tempat-tempat keramat
masih banyak dipelihara dan dilindungi oleh
masyarakat setempat, dijaga sebagai tempat
upacara atau ritual agama.

Rhacophorus Pardalis

Batu Suli
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pacara tardisional/
adat dalam berbagai
peristiwa yang dianggap
penting, seperti pembukaan ladang dan penanaman,
panen, perkawinan, penyambutan
tamu, kehamilan, dan kematian atau upacara
penguburan masih dilakukan dengan intens,
walaupun di beberapa desa penduduknya
berlatar multi-etnis.
Tradisi saling bantu atau handep (dalam
bahasa setempat) sering dijumpai di hampir
semua desa, salah satunya dalam kegiatan

pembukaan lahan pertanian dan
pembangunan desa. Begitu juga
seni pertunjukkan masyarakat Dayak
yang sering di tampilkan, terutama
untuk para tamu yang mengunjungi desa
mereka. Kebanyakan jenis seni yang ditampilkan adalah tarian dan musik tradisional.
Banyaknya perubahan dalam kebiasaan dan
upacara adat budaya serta agama dalam
masyarakat Dayak saat ini mengakibatkan
hilangnya beberapa tempat suci di sana.
Hampir semua masyarakat sub-suku Dayak
di sana menjelaskan bahwa manusia harus

berbaur dengan alam. Alam
memiliki kekuatan di luar
batas kemampuan manusia,
sesuatu yang dianggap suci
dan merupakan kepanjangan roh leluhur
dalam menjaga manusia. Oleh karena itu,
beberapa tempat yang dianggap suci sebagai
tempat tinggal roh perlu dipertahankan dan
dilestarikan oleh masyarakat lokal.
Beberapa desa telah memiliki wilayah yang
dilindungi dan dianggap sebagai tempat suci.
Desa Tbg Naan, sebagai contoh memiliki hutan
adat yang tetap dipelihara dan dianggap suci

karena fungsinya sebagai sumber air bersih,
demikian pula halnya dengan hutan suci Tbg
Mohot di Sungai Mohot. Tbg Jojang memiliki
hutan sejarah dekat Tamaloe dimana di tempat
ini pertama kalinya sub-suku Kareho mene
tap dan berkumpul di sebuah wilayah desa
di daerah aliran Sungai Busang. Sedangkan
Tbg Topus memiliki kawasan suci di Sungai
Belatung dan Mulut.

