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Bumi tempat kita berpijak adalah mahakarya Sang Pencipta yang dianugerahkan kepada 
manusia untuk dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menjaga bumi adalah salah satu 
misi yang harus diemban oleh setiap manusia yang tanpa terkecuali telah merasakan manfaat 

darinya.

Demikian pula dengan Badak LNG. Sejak mulai didirikan pada tahun 1974, kaidah-kaidah untuk 
mencegah kerusakan dan menjaga keseimbangan lingkungan telah menjadi referensi pada desain 
kilang pencairan gas alam ini.

Hal ini tercermin pada dilakukannya environmental baseline review pada aspek geologi, oseanografi, 
biologi, flora fauna, serta aspek-aspek lingkungan lainnya. Seperti bahwa alam adalah warisan untuk 
anak cucu kita, maka perusahaan berwawasan lingkungan seperti Badak LNG juga merupakan 
warisan dari para founding father atau pendiri perusahaan. Dan menjaga kelestarian lingkungan 
adalah merupakan kewajiban para pekerja sebagai penerus pada setiap generasi termasuk oleh 
kami saat ini yang tentunya untuk diteruskan ke generasi berikutnya.

Pendirian botanical garden dan taman anggrek sebagai kawasan pelestarian, nursery sebagai tempat 
pembibitan tanaman eksotis dan tanaman langka, serta penetapan kawasan hutan konservasi 
adalah impementasi dari misi perusahaan dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Sebagai 
perusahaan yang salah satu visinya adalah untuk menjadi center of environmental excellence, sejak 
beberapa tahun ini perusahaan telah menaiki beberapa anak tangga untuk membawa program 
pengelolaan keanekaragaman hayati ini ke tingkat yang lebih professional. Hal ini dilaksanakan 
melalui jalinan kerjasama dengan beberapa instansi termasuk dibuatnya MOU antara Badak LNG 
dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati.

Buku ini merupakan langkah awal dari jalinan kerjasama Badak LNG dengan Yayasan Keanekaragaman 
Hayati. Strategi yang diambil sebagai tahap awal program pelestarian adalah dengan membuka 
cakrawala kita, pekerja, masyarakat, dan para stakeholder mengenai seluk beluk keanekaragaman 
hayati dari pulau Kalimantan sampai pada area dimana perusahaan saat ini berdiri.

Buku ini adalah persembahan dari Badak LNG dan Yayasan Keanekaragaman Hayati untuk ilmu 
pengetahuan dunia serta untuk anda sebagai pembaca yang akan kami ajak ikut serta untuk 
melestarikan bumi ini.

Rachmad Hardadi
President Director

Prakata
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“Keanekaragaman hayati Kalimantan adalah 
harta tak terpermanai. Pohon-pohon yang 

menaungi tanahnya, satwa yang melingkupi 
dahan dan rantingnya, lantai hutannya tempat 

menyemai kehidupan, laut yang biru dan 
terumbu karang membentang, segalanya 

membawa kesejahteraan. 

Kalimantan ikut berubah mengikuti arus jaman 
yang deras. Bentang alam terbuka, tanah-

tanah ditata-batas, kota dan desa dibangun, 
diluaskan, hutan, air, dan samudera hiruk pikuk 

oleh gerak manusia mencari kesejahteraan. 

Usaha untuk melestarikan keanekaragaman 
hayati Kalimantan dan keberlanjutan proses 
ekologis didalamnya, merupakan prasyarat 

untuk keberlanjutan pembangunan yang 
lebih ramah lingkungan, berkelanjutan dan 

berkeadilan sosial. “
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Ekologi
Kalimantan
“ Satu petak hutan kecil di Kalimantan, sama tingginya dengan 
keanekaragaman di seluruh Irian atau Amerika Selatan”
(buku Ekologi Kalimantan)

Berawal dari masa yang jauh, kira-kira 90 juta tahun silam, ketika lempeng benua 
Australia dan Irian terpisah dari Antartika dan mulai bergerak dengan cepat ke utara. 
Selama Kala Palaeosen atau sekitar 60 juta tahun lalu, Kalimantan bagian utara dan 
selatan terpisah, namun kemungkinan bergabung kembali pada saat Kala Eosen 50 juta 
tahun lalu.

Namun aktivitas geologi Kepulauan Indonesia  berlangsung secara luar biasa sejak lima 
belas juta tahun terakhir, ditandai dengan terangkatnya batuan sedimen dari dasar laut 
dan terciptanya pulau gunung berapi baru. Pergeseran tektonik menyebabkan timbulnya 
daratan baru dari dasar laut dan terangkatnya kelompok gunung di Kalimantan. Selama 
Periode Tersier yang berlangsung 60 juta tahun, erosi rangkaian pegunungan ini telah 
menciptakan endapan yang tebal dan bernilai ekonomis yang sangat penting untuk 
Kalimantan, dan terdapat di daerah delta. Salah satu delta yang sangat penting dan 
bernilai ekonomis tinggi di Kalimantan adalah Delta Mahakam di Kalimantan Timur.

Bahan-bahan organik yang tercuci ke dalam daerah aliran sungai (DAS) Mahakam 
berubah karena panas dan tekanan menjadi endapan batubara dan minyak tanah.

Sebagian besar wilayah Kalimantan terdiri dari batuan yang keras dan agak keras. 
Kalimantan tidak memiliki gunung api yang aktif seperti yang terdapat di Sumatera 
dan Jawa, tetapi memiliki daerah batuan vulkanik tua yang kokoh di bagian barat daya 
dan bagian timur. Hal tersebut merupakan peninggalan sejarah geologis Indonesia 
yang mencakup berbagai masa kegiatan vulkanik dari 300 juta tahun yang lalu sampai 
sekarang. Batuan vulkanik terbentuk sebagai hasil magma dari perut bumi yang mencapai 
permukaan. Ketika magma menjadi dingin dan membeku, di bawah permukaan bumi 
terbentuk batuan intrusi seperti granodiorit, Di lokasi batuan vulkanik tua Kalimantan, 
yang telah terkikis, dan mengandung cadangan emas yang semula berada di bawah 
gunung api, perlahan tersingkap. Interaksi antara magma dengan air tanah di bawah 
gunung api merupakan bagian penting dari proses utama pembentukan mineral seperti 
emas.

Sebagian besar kawasan di bagian tengah, timur dan selatan Pulau Kalimantan tersusun 
dari batuan endapan, contohnya pasir dan batuan sabak. Selain formasi yang lebih tua 
di Kalimantan Barat, kebanyakan formasi sedimen relatif muda dan mencakup batu 
bara dan batuan yang mengandung minyak bumi. Bagian selatan Kalimantan terutama 
tersusun dari pasir keras yang renggang dan teras kerikil yang sering dilapisi oleh 
timbunan gambut muda yang dangkal dan kipas aluvial yang tertimbun luapan sungai.
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Tanah
Tanah adalah faktor yang sangat penting dalam penyebaran vegetasi, selain faktor penting lain 
yaitu lithologi, iklim, topografi, makhluk hidup, dan waktu. Sebagian besar tanah di Kalimantan 
berkembang pada daratan bergelombang dan pegunungan yang tertoreh di atas batuan sedimen 
dan batuan beku tua. Tanah-tanah ini berkisar dari ultisol masam yang sangat lapuk dan inceptisol 
muda. Di bagian selatan daratan aluvial dan tanah gambut yang sangat  luas, terus meluas sampai 
ke Laut Jawa.  Perluasan ini masih terus terjadi di dangkalan Kalimantan bagian selatan, dengan 
endapan aluvial yang terbentuk di belakang hutan bakau pesisir.  

Di daerah tropis, pelapukan berlangsung sangat cepat karena panas dan lembap. Karena curah hujan 
yang tinggi, tanah selalu basah dan unsur-unsur pokoknya yang dapat larut akan hilang. Ciri-ciri 
utama berbagai tipe tanah di Kalimantan ditandai dengan adanya tingkat pelapukan, perlindian, dan 
kegiatan biologi yang tinggi.

Batuan di Pulau Kalimantan miskin kandungan logam dan umumnya kurang subur dibandingkan 
tanah vulkanik di Jawa. Pelapukan sempurna yang dalam, diikuti perlindian menghasilkan tanah 
yang kesuburannya rendah di berbagai dataran rendah. Lereng yang lebih curam mungkin lebih 
subur karena erosi dan tanah longsor terus membuka bahan induk yang baru.  

Kapasitas untuk menyimpan zat-zat hara pada tanah-tanah di Kalimantan sebagian besar 
tergantung pada kandungan humus. Oleh karena itu kandungan zat hara sangat rendah bila lapisan 
humusnya rendah. Di dalam tanah yang dalamnya satu meter, hampir setengah dari basa yang 
diserap hanya terdapat dalam lapisan atas sedalam 25 cm. Hal ini menjelaskan tingkat kesuburan 
yang sangat rendah pada ladang-ladang karena pembakaran vegetasi penutup dan erosi lapisan 
tanah atas menyebabkan lapisan subur ini hilang. Untuk penggunaan lahan pertanian yang 
berkelanjutan, banyak tanah di Kalimantan memerlukan tindakan konservasi terutama untuk lapisan 
tanah atas dan pengendalian erosi, penggunaan pupuk yang seimbang serta pengelolaan yang baik.  
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“ Karena lapisan humus 
yang tipis, maka membuka 
hutan Kalimantan sama 
seperti menyingkap karpet 
hijau. Didalamnya hanya 
terdapat lapisan tanah yang 
tidak subur, miskin hara, dan 
sangat rentan rusak.”
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Iklim 
Penyebaran flora dan fauna juga ditentukan oleh iklim.  
Kalimantan terletak di khatulistiwa dan memiliki iklim 
tropis dengan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun. 
Tipe vegetasinya tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah 
hujan tahunan tetapi juga oleh distribusi curah hujan 
sepanjang tahun. Semua bagian Kalimantan terletak di 
daerah yang basah sepanjang tahun.  

Vegetasi alami sangat dipengaruhi oleh curah hujan, tetapi 
pola yang terdapat di Kalimantan seperti tempat-tempat 
lain di daerah tropis, menjadi lebih rumit karena adanya 
aktivitas manusia yang mempengaruhi bentang alam. 
Pembukaan hutan dalam skala yang sangat luas akan ikut 
memusnahkan berbagai jenis flora dan fauna alami.
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Kalimantan memiliki 3 ribu jenis pohon, 
termasuk 267 Dipterocarpaceae, yang 
merupakan kelompok kayu bernilai 
ekonomi terpenting di Asia Tenggara, 
dan 58% diantara Dipterocarpaceae 
itu adalah jenis endemik. Kalimantan 
memiliki dua ribu jenis anggrek, dan 
seribu jenis pakis, dan merupakan 
pusat distribusi karnivora kantung 
semar Nepenthes. 
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Flora 
Vegetasi alami suatu kawasan dipengaruhi oleh perpadauan beberapa 
faktor seperti topografi, ketinggian dari permukaan laut, geologi, tanah, 
iklim dan pasokan air, terutama curah hujan. Kalimantan terletak di 
katulistiwa yang wilayahnya panas sepanjang tahun, dan merupakan 
kawasan terlembab di Indonesia. Kondisi tersebut serta latar belakang 
geologi dan iklim pulau-pulau mendorong timbulnya penggolongan dan 
keanekaragaman jenis yang tinggi. Kalimantan mendukung permukaan 
hutan basah tropis terluas di Asia Tenggara dan merupakan salah satu 
habitat yang terkaya dengan jenis flora dan fauna di Bumi. 

Tipe hutan di Kalimantan terdiri dari hutan bakau, hutan rawa gambut 
dan hutan rawa air tawar, hutan kerangas terluas di Asia Tenggara, hutan 
Dipterocarpaceae dataran rendah, hutan kayu besi (ulin), hutan pada batu 
kapur dan tanah ultrabasa, hutan bukit Depterocarpaceae dan beberapa 
formasi hutan pegunungan. Habitatnya meliputi vegetasi pantai, 
hamparan lamun, terumbu karang. 

Kalimantan memilki hutan terkaya di Paparan Sunda, jumlah maupun 
keanekaragaman jenisnya. Satu petak hutan kecil sama tinggi 
keanekaragaman hayatinya dengan seluruh Irian atau Amerika Selatan. 
Pulau ini merupakan pusat keanekaragaman tumbuhan; sebanyak 10-
15 ribu jenis tumbuhan berbunga, atau setara dengan jumlah flora di 
seluruh Afrika yang luasnya 40 kali lebih besar. Keanekaragaman jenis 
mencakup Asia dan Australasia. Kalimantan memiliki 3 ribu jenis pohon, 
termasuk 267 Dipterocarpaceae, yang merupakan kelompok kayu bernilai 
ekonomi terpenting di Asia Tenggara, dan 58% diantara Dipterocarpaceae 
itu adalah jenis endemik. Kalimantan memiliki dua ribu jenis anggrek, 
dan seribu jenis pakis, dan merupakan pusat distribusi karnivora kantung 
semar Nepenthes. 

Tingkat endemisitas flora Kalimantan relatif tinggi yaitu 34% dari seluruh 
tumbuhan, tetapi hanya 59 marga di pulau ini unik dari 1.500 marga yang 
ada. Bandingkan dengan endemisitas di Sumatera hanya 12% dan 17 
marga. Dan hanya satu suku tumbuhan yang endemik di Kalimantan yaitu 
Scyphostegiaceae. 

Kekayaan flora Kalimantan dapat dihubungkan dengan tipe tanahnya.  
Keragaman tipe habitat dan endemisme lokal berkaitan dengan tanah, 
misalnya sifat geologi batuan muda, khususnya di barat daya Kalimantan, 
berperan dalam menentukan kekayaan jenis. Keragaman hutan di 
Kalimantan bervariasi dari hutan Dipterocarpaceae dewasa dengan 
tajuk tinggi, stratifikasi yang jelas dan tumbuhan polong-polongan yang 
tinggi dan hutan Dipterocarpaceae yang menjulang tinggi sampai hutan 
kerangas pada lapisan yang lebih rendah, yang tumbuh di atas tanah 
berpasir putih.

Selain hutan Dipterocarpaceae yang bernilai ekonomi tinggi dan pohon 
berkayu, hutan Kalimantan kaya dengan jenis pohon buah-buahan yang 
sangat penting untuk kehidupan di hutan dan bagi penduduk setempat. 
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Jenis-jenis buah ini antara lain mangga, durian, sukun, 
nangka, dan rambutan. Di antara palem Kalimantan, 
hanya beberapa marga yang menghasilkan buah-
buahan, makanan dan produk lain yang secara luas 
dipakai oleh masyarakat lokal. Di antara yang sedikit 
itu, Kalimantan memiliki jenis palem-paleman seperti 
aren, nipah, lontas juga terdapat di sini, dan tumbuhan 
sagu asli Kalimantan Eugeissona utilis, ada juga yang 
dipanen hasilnya untuk makanan seperti Metroxylon 
sagu. Rotan Calamus spp., mempunyai nilai komersil 
selain bambu, pakis, dan tanaman lain yang dikenal 
dalam perekonomian lokal. 

Banyak hasil hutan dipanen oleh masyarakat Dayak 
dan digunakan untuk makanan, kerajinan tangan, 
bahan bangunan, obat-obatan, racun ikan, bahan 
pembungkus dan keperluan ritual. Pengobatan 
terhadap sejumlah penyakit masih menggunakan 
ramuan yang diambil dari ekstraksi tanaman. Hasil 
tumbuhan lain yang diketahui mempunyai efek 
fisiologis seperti akar tuba Derris elliptice untuk 
insektisida dan racun ikan, ada pula Goniothalamus 
yang penangkis serangga yang memiliki anti kuman, 
dan racun ikan yang diperoleh dari Diospyros serta 
racun yang ada di dalam Parartocarpus latex.
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Fauna 
Pulau Kalimantan kaya fauna dari daratan Asia, seperti 
keluarga rusa, sapi liar, babi, kucing, monyet dan kera, tupai, 
dan banyak keluarga burung. Fauna Kalimantan memiliki 
banyak kesamaan dengan fauna daratan Asia dan Paparan 
Sunda, tetapi hanya sedikit kesamaan dengan Sulawesi dan 
pulau-pulau di sebelah timurnya, karena adanya perbedaan 
penyebaran fauna yang dipengaruhi oleh sejarah geologinya.  

Untuk kelompok vertebrata, Kalimantan memiliki banyak 
kesamaan jenis dengan Pulau Sumatera. Kalimantan 
memiliki 222 mamalia sedangkan Sumatera dan pulau-
pulau sekitarnya 196 jenis, Jawa 183 jenis, Sulawesi 127. 

Kalimantan memiliki 113 jenis primata dan 10 jenis clurut 
yang lebih banyak dibandingkan daratan Asia atau kawasan 
pulau lainnya. Mamalia besar termasuk banteng Bos 
javanicus,  badak Sumatera Dicerorchinus sumatrensis dan 
gajah Elephas maximus, yang hanya terbatas di kawasan 
semput Sabah dan wilayah sebelah barat Kalimantan Timur.  

Walaupun Kalimantan tidak memiliki karnivora besar 
seperti harimau Sumatera Panthera tigris atau macan tutul 
Panthera pardus, tetapi beberapa karnivora sedang dan 
kecil ada di pulau ini seperti macan dahan Neofelis nebulosa 
dan beruang madu Helarctos malayanus, sampai musang 
dan tikus. Sebagian besar mamalia endemik Kalimantan 
adalah pengerat kecil dan kelelawar. Mamalia endemik ini 
banyak hidup di habitat pegunungan, 21 jenis endemik hidup 
di pegunungan dan subpegunungan, dan hanya 15 jenis 
terbatas di dataran rendah. Hanya 10 mamalia endemik yang 
tercatat hidup di pegunungan tinggi Sabah dan Sarawak. 

Burung endemik Kalimantan berasal dari Asia dan mirip 
dengan yang terdapat di Semenanjung Malaya dan Sumatera 
dengan wakil-wakil yang cukup banyak: burung enggang 8 
jenis, pelatuk 18 jenis, paok 13 jenis, dan keluarga burung 
hutan lainnya. Kalimantan memiliki 420 jenis burung 
penetap, dan burung endemik Kalimantan ada 37 jenis dan 
sebagian besar merupakan burung pegunungan.
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Sumber: http://www.bakosurtanal.go.id/
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 “Sejarah konon dimulai dari tulisan, 
dan tulisan berhuruf Palawa pada 
tiang batu dari Kerajaan Kutai 
mengawali sejarah Nusantara. Sejarah 
juga memberi pelajaran, beberapa 
peradaban runtuh karena degradasi 
lingkungan. Di titik pusat sejarah 
Kalimantan Timur, keanekaragaman 
hayati adalah penopang masyarakat 
dan peradabannya.“ 
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Ekologi
Kalimantan 
Timur
Setelah penetapan provinsi Kalimantan Utara tahun 
2012 dan akan menjadi provinsi penuh pada tahun 2015, 
maka luas Kalimantan Timur yang semula 245.237,80 
km persegi, kini menjadi 172.670,31 km persegi. Setelah 
pemekaran itu, maka secara administratif Kalimantan 
Timur terdiri dari 7 Kabupaten dan 3 Kota dengan 
Samarinda sebagai ibukota provinsi.

Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Laut 
Sulawesi dan Selat Makassar di timur, dan di sebelah 
barat dengan negara Bagian Sabah, Malaysia serta 
Provinsi Kalimantan Barat.  Batas di sebelah utara 
adalah Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan di selatan 
berbatasan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Tengah.  Titik tertinggi di Kalimantan Timur adalah 
Gunung Liangpran di Long Pahangai, Kabupaten Kutai 
Barat, dengan ketinggian 2.240 meter dari permukaan 
laut.  
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Iklim
Iklim di Kaltim adalah iklim tropis, terutama di daerah pesisir yang disebabkan 
oleh pengaruh angin muson. Bentang alam Kalimantan Timur umumnya 
kasar dan bergelombang, sebagian besar tertutup oleh hutan dan memiliki 
panjang pantai sekitar 1.000 kilometer. Pada bulan Juni, bagian utara wilayah 
ini mendapatkan sinar matahari lebih lama beberapa menit saat siang hari, 
sedangkan pada bulan Desember matahari bersinar lebih cepat.

Wilayah Kalimantan Timur dahulu mayoritas adalah hutan hujan tropis. 
Terdapat beberapa kerajaan yang berada di Kalimantan Timur, antara 
lain Kerajaan Kutai (beragama Hindu), Kesultanan  Kutai Kartanegara ing 
Martadipura, Kesultanan Pasir dan Kesultanan Bulungan.
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Suku Bangsa dan 
Budaya
Kalimantan Timur memiliki beberapa macam suku 
bangsa. Suka Dayak adalah yang paling dikenal 
masyarakat  dan diidentikkan dengan Kalimantan, 
termasuk Kalimantan Timur. Padahal selain Dayak 
atau suku beradat Dayak ada juga suku yang juga 
memegang peranan penting di Kaltim yaitu Suku 
Kutai. Suku Kutai merupakan suku dayak beradat 
melayu asli Kalimantan Timur, yang awalnya 
mendiami wilayah pesisir Kalimantan Timur. Lalu 
dalam perkembangannya berdiri dua kerajaan 
Kutai, kerajaan Kutai Martadipura yang berdiri 
lebih dulu dengan rajanya Mulawarman, lalu berdiri 
pula belakangan kerajaan Kutai Kartanegara yang 
kemudian menaklukan Kerajaan Kutai Martadipura, 
dan lalu berubah nama menjadi kerajaan Kutai 
Kartanegara Ing Martadipura.

Di Kalimantan Timur terdapat juga banyak suku 
suku pendatang dari luar, seperti Banjar, Bugis, 
Jawa dan Makassar. Bahasa Banjar, Jawa dan 
Bahasa Bugis adalah tiga dari banyak bahasa 
daerah yang digunakan oleh masyarakat 
Kalimantan Timur. Suku Banjar dan Bugis banyak 
mendiami Kalimantan, Samarinda, Sangatta dan 
Bontang. Sedangkan suku Jawa banyak mendiami 
Samarinda dan Balikpapan.
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Kaltim, Si Angsa Bertelur Emas
Daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik berupa pertambangan seperti emas, 
batubara, minyak dan gas bumi, juga hasil-hasil hutan yang pada umumnya belum dimanfaatkan 
secara optimal. Selain itu, daerah Kaltim memiliki lahan kering yang tingkat kesuburannya sangat 
baik untuk pengembangan usaha perkebunan, seperti perkebunan kelapa, coklat, karet, kelapa 
sawit, dan lada. Perkebunan karet dan kelapa sawit banyak terdapat di Pasir dan Kutai. Perkebunan 
ini sangat potensial untuk dijadikan andalan, mengingat nilai ekonomisnya sangat tinggi.

Perkembangan sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan bagi pertumbuhan 
ekonomi, potensi sumber daya ikan yang cukup besar, di antaranya Wilayah ZEEI (Zone Ekonomi 
Ekskfusif Indonesia) di laut Sulawesi seluas 297.813 kilometer persegi. Wilayah penangkapan 
di pantai seluas 12.000.000 ha, terdapat lahan yang digunakan untuk budidaya air payau seluas 
91.380 ha, ditimbang perairan umum seluas 2.773.937 ha. Peluang ekspor hasil perikanan 
sebagian besar ke negara Jepang dan ke beberapa negara tujuan seperti Amerika Serikat, 
Hongkong, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara Eropa. Jenis komoditas yang diekspor 
adalah udang beku yang terdiri atas udang windu dan udang putih, udang segar, ikan tenggiri, ikan 
hidup berupa ikan berutu, ikan kerapu, lobster serta kepiting, labi-labi, kura-kura, dan cacing laut.
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Perekonomian
Kalimantan Timur merupakan peluang pasar yang 
cukup tinggi untuk sektor peternakan. Potensi sumber 
daya lahan sebagai basis ekologis pengembangan 
ternak dan pakan sangat mendukung. Potensi sumber 
daya lahan Kalimantan Timur dapat menampung 
734.050 satuan ternak ruminansia (memamah 
biak) atau setara dengan 968.000 ekor ternak sapi. 
Sementara populasi yang ada masih sangat kecil 
sehingga sampai saat ini sangat tergantung pada 
pasokan dari luar. Komoditi  peternakan sebagian 
besar dipasok dari luar daerah yaitu berupa ternak 
potong, daging, susu dan telur. 

Potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral 
yang cukup besar dilihat dari segi geologi dan potensi 
lahan galian sangat mempunyai daya tarik yang cukup 
tinggi dimata para investor bidang pertambangan, 
namun masih banyak yang belum dimanfaatkan 
secara optimal terkait dengan masih perlunya secara 
terus menerus informasi geologi sumber daya mineral 
dalam rangka mengelola sumber daya mineral, energi, 
air tanah, pengelolaan lingkungan, investasi bencana 
alam, penggunaan lahan dan penataan ruang wilayah 

pertambangan. Saat ini terdapat enam perusahaan 
yang telah memproduksi minyak bumi, masing-
masing Pertamina, OPEP Sangata, tiga perusahaan 
asing serta dua perusahaan swasta nasional.

Potensi sumber energi Kaltim terbagi dua, yakni 
energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Energi 
tak terbarukan seperti batu bara yang kini memiliki 
cadangan sekitar 38 % perhitungan secara nasional 
dengan kapasitas produksi sekitar 93 juta ton / tahun 
atau sekitar 68,5 persen. Jadi jika produksi batu bara 
diasumsikan tetap dengan cadangan yang ada, maka 
cukup untuk 90 tahun kedepan. Jadi tambang batu 
bara masih cukup potensial.

Sedangkan untuk gas bumi di Kaltim masih berpotensi 
dalam perhitungan secara nasional mencapai 26,2 % 
dengan produksi sekitar 37 % secara nasional. Jika 
diproduksi terus hingga kondisinya saat ini masih 
bertahan 20 tahun. Demikian juga dengan minyak 
bumi hanya bertahan sampai 10 tahun kedepan. 
Selain batu bara, minyak bumi dan gas masih terdapat 
sumber energi lainnya yaitu gas metan. 

Namun demikian dalam proses eksploitasi dan 
eksplorasi kekayaan alam di Kaltim yang juga memiliki 
kepentingan devisa negara maupun daerah perlu 
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memperhatikan dari segi lingkungan yang dapat 
mengakibatkan dampak baik ke masyarakat maupun 
secara global.

Potensi industri di Kalimantan Timur, baik yang 
memanfaatkan sumber daya alam, khususnya industri 
pengolahan hasil hutan, perkebunan, dan hasil laut, 
maupun yang berbasis iptek, seperti petrokimia, 
peralatan pengeboran lepas pantai, metanol, dan 
galangan kapal, masih memiliki peluang dan potensi 
yang besar untuk dikembangkan secara lebih modern. 
Subsektor industri kayu adalah salah satu industri 
yang tetap menyerap tenaga kerja paling besar 
di Kalimantan Timur.  Walaupun dalam beberapa 
tahun terakhir produksi kayu di Kalimantan Timur  
mengalami penurunan akibat kesulitan pasokan 
bahan baku, daerah ini masih merupakan salah satu 
penghasil kayu terbesar.

Pariwisata di Kalimantan Timur mempunyai prospek 
yang baik dan masih dapat dikembangkan secara 
lebih optimal. Daerah ini memiliki obyek wisata yang 
beragam, baik wisata alam, agrowisata, maupun 
wisata budaya. Wisata alam di daerah ini antara 
lain berupa keindahan laut dan pegunungan yang 
terbentang luas, sungai-sungai, wisata hutan tropis 

yang lebat, dengan keanekaragaman jenis flaora dan 
fauna liar, seperti yang terdapat di kawasan Taman 
Nasional Kutai.

Wisata budaya di Kalimantan Timur meliputi 
peninggalan sejarah dan keanekaragaman tradisi, 
kesenian lokal/setempat yang spesifik serta menarik. 
Kesemuanya masih ditunjang oleh pengembangan 
sektor jasa (yang dapat mendukung kegiatan 
pariwisata); sektor pertambangan, industri, dan 
kehutanan yang cukup potensial di daerah Kalimantan 
Timur.

Sebagai tujuan investasi, provinsi ini juga memiliki 
berbagai sarana dan prasarana penunjang 
diantaranya kawasan industri Kariangau yang terletak 
di Balikpapan dan Kaltim Industrial Estate di Bontang, 
Kalimantan Timur, Bandara Sepinggan di Balikpapan, 
Bandara Juwata di Tarakan, Bandara Temindung di 
Samarinda dan Bandara Long Apung di Long Apung 
serta memiliki Pelabuhan Tanjung Redeb, Pelabuhan 
Khusus Suaran Jetty, Pelabuhan Tanjung Selor, 
Pelabuhan Tanah Grogot, Pelabuhan Samarinda dan 
Pelabuhan Balikpapan serta didukung sarana listrik 
dan telekomunikasi.
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Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup 
Menindaklanjuti moratorium pemberian ijin 
pembukaan hutan tahun 2011, Indonesia 
mengalokasikan sedikitnya 45 persen lahan di 
Kalimantan sebagai wilayah konservasi dan hutan 
lindung serta berfungsi sebagai stabilisator iklim 
global dan penyuplai oksigen dunia.  Langkah ini 
merupakan implementasi dari Peraturan Presiden 
No. 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Kalimantan, yang ditandatangani Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Regulasi tersebut mungkin 
akan melindungi 24,6 juta hektar lahan di Kalimantan, 
tujuh bulan setelah pemerintah mengumumkan 
moratorium konsesi baru selama dua tahun di 
seluruh Indonesia. Kajian Center for International 
Forestry Research (CIFOR) menyebutkan bahwa 
moratorium tersebut memproteksi 16,1 juta 
hektar hutan dan lahan gambut di Kalimantan. 
Dengan demikian, tampaknya peraturan presiden 
tersebut dapat menambahkan 8,5 juta hektar 
kawasan lindung di Kalimantan, namun diperlukan 
penelusuran lebih jauh untuk memastikan hal ini.

Peran lahan gambut sangat penting dalam 
upaya memperlambat pemanasan global karena 
kepadatan karbonnya bisa 5-10 kali lebih tinggi 
daripada hutan di tanah biasa. Peraturan baru 
tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan 
mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan 
bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan 
ekosistem kawasan” di Kalimantan, yang memiliki 
sekitar 5,7 juta hektar lahan gambut, termasuk 2,3 
juta hektar dengan kedalaman lebih dari 2 meter.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 
Kalimantan Timur yang berkedudukan di 
Samarinda merupakan unit pelaksana teknis 
di bidang konservasi sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya, yang  berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai 
KSDA Kalimantan Timur memangku 6 kawasan 
konservasi diantaranya 4 kawasan Cagar Alam, 
1 kawasan Suaka Margasatwa dan 1 kawasan 
Taman Wisata Alam. Berikut kondisi umum kawasan 
konservasi di  Balai KSDA Kalimantan Timur yaitu :

Konservasi Keanekaragaman Hayati
Badak LNG 29



Konservasi Keanekaragaman Hayati
Badak LNG30

1. Cagar Alam Teluk Apar

Cagar Alam Teluk Apar ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 86/
Kpts-II/1993, 16 Pebruari 1993 dengan luas 
46.900 Ha. Secara administratif pemerintahan 
kawasan ini terletak di Kecamatan Tanjung 
Harapan Kabupaten Paser. Kawasan ini ditata 
batas tahun 1985 dengan panjang trayek batas 
60 km dan pada tahun 1995/1996 dilakukan 
rekonstruksi tata batas. Ekosistem di kawasan 
ini adalah ekosistem hutan mangrove.

4. Cagar Alam Padang Luway

Cagar Alam Padang Luway ditetapkan 
melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor : 792/Kpts/Um/10/1982 tanggal 29 
Oktober 1982 dengan luas 5.000 Ha. Secara 
administratif pemerintahan kawasan ini terletak 
di Kecamatan Melak, Kecamatan Damai 
Kabupaten Kutai Barat. Kawasan ini sudah 
ditata batas tahun 1985 dengan panjang trayek 
33,400 km dan direkonstruksi batas pada tahun 
2003. Ekosistem di kawasan ini adalah Hutan 
Kerangas, hutan tropis basah datar (low Land 
tropical forest) dan hutan bergambut.

5. Suaka Margasatwa Pulau Semama

Suaka Margasatwa Pulau Semama ditunjuk 
melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor : 604/KptsUM/8/1982 tanggal 19 
Agustus 1982 dengan luas 220 Ha. Secara 
administratif pemerintahan kawasan ini  terletak 
di Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan 
Maratua Kabupaten Berau. Kawasan ini sudah 
diusulkan untuk ditata batas namun sampai 
saat ini belum di tata batas. Ekosistem di 
kawasan ini adalah hutan pantai alami, padang 
lamun dan terumbu karang.

6. Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki

Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki ditunjuk 
melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor : 604/Kpts/Um/8/1982, Agustus 1982 
dengan luas 280 Ha. Secara administratif 
pemerintahan kawasan ini terletak di 
Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan 
Maratua, Kabupaten Berau. Kawasan ini belum 
ditata batas dan sudah di usulkan tata batas 
tetapi sampai saat ini belum ditata batas. 
Ekosistem di kawasan ini adalah Hutan pantai 
alami, padang lamun dan terumbu karang.

2. Cagar Alam Teluk Adang

Cagar Alam Teluk Adang ditetapkan melalui 
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 
Nomor : 46/1982 tanggal 1 Maret 1982 
dengan luas 53.800 Ha. Secara administratif 
pemerintahan kawasan ini terletak di 
Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Kuaro, 
Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. 
Sampai saat ini masih menunggu penetapan 
dari Menhut dan Kawasan ini sudah ditata 
batas tahun 1991/1992 dengan panjang trayek 
129,830 km, namun sampai saat ini belum temu 
gelang. Ekosistem di kawasan ini adalah hutan  
mangrove, hutan rawa air tawar, hutan kerangas 
dan hutan dataran rendah.

3. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang

Cagar Alam Teluk Adang ditetapkan melalui 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 
598/Kpts-II/1995 tanggal 2 Nopember 1995 
dengan luas 62.500 Ha. Secara administratif 
pemerintahan kawasan ini terletak di 
Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai 
Kartanegara dan Kecamatan Muara Ancalong, 
Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai 
Timur. Kawasan ini sudah ditata batas tahun 
1991 dengan panjang trayek 259,000 km 
dan direkonstruksi batas pada tahun 2003. 
Ekosistem di kawasan ini adalah hutan rawa, 
rawa air tawar, hutan dataran rendah dan 
perairan tawar.Laporan Tahunan 2011 Balai 
KSDA Kalimantan Timur.
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Kawasan Lindung 
dan Konservasi
Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa 
Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kutai di 
Kabupaten Kutai Timur dan Taman Nasional Kayan 
Mentarang yang berada di Kabupaten Malinau 
dan Kabupaten Nunukan, dan dari keseluruhan 
Taman Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan 
Timur, Kabupaten Malinau memiliki wilayah Taman 
Nasional terluas yaitu 1.030.170 ha.

1. Taman Nasional Kutai 
Taman Nasional Kutai atau TNK mungkin 
merupakan satu dari beberapa kawasan berhutan 
primer yang masih tertinggal di Kalimantan. 
Keberadaan badak di Taman Nasional Kutai 
TNK memang belum sempat terdokumentasi. 
Keberadaan binatang berkulit keras itu diketahui 
dari usul peneliti yang juga ahli geologi asal 
Belanda, H. Witkamp. Dalam dokumen sejarah 
yang dimiliki balai, Witkamp mengusulkan tawaran 
untuk melindungi kawasan seluas 2 juta hektare 
sebagai daerah jelajah badak.

Kawasan TNK secara keseluruhan masuk dalam 
usulan kawasan oleh Witkamp. Di dalam kawasan 
hutan seluas 198.629 hektare itu juga ditemukan 
populasi banteng. Balai TNK juga masih 
belum berhasil menemukan fisik banteng dan 
mendokumentasikannya.

Kawasan TNK sampai sekarang menyimpan 
banyak keanekaragaman hayati berupa spesies 
flora dan fauna. Jenis flora atau tumbuhan yang 
terdeteksi sebanyak 1.148 jenis. Di antaranya, 32 
jenis anggrek dan 254 jenis tumbuhan obat.

Sedangkan jumlah fauna atau binatang di TNK 
ada 80 jenis mamalia, dengan 22 jenis dilindungi. 
Termasuk orang utan Kalimantan (Pongo 
pygmaeus morio) yang jumlahnya mencapai 2.000 
individu. Ada 368 jenis burung dengan 88 jenis 
dilindungi.
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2. Taman Nasional Kayan Mentarang 
Dengan luas lahan sekitar 1,35 juta hektare, 
hamparan hutan ini membentang di bagian 
utara Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya 
di wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten 
Nunukan dan Kabupaten Bulungan, berbatasan 
langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. 
Sebagian besar kawasan masuk dalam 
Kabupaten Malinau dan sebagian lagi masuk 
dalam Kabupaten Nunukan. Potensi wisata 
di Taman Nasional Kayan Mentarang ialah 
Hulu Pujungan, Hulu Krayan dan Hulu Kayan/
Datadian.

Kawasan TNKM terletak pada ketinggian antara 
200 meter sampai sekitar ±2.500 m di atas 
permukaan laut, mencakup lembah-lembah 
dataran rendah, dataran tinggi pegunungan, 
serta gugus pegunungan terjal yang terbentuk 
dari berbagai formasi sedimen dan vulkanis.

Tingginya tingkat perusakan hutan di 
Kalimantan dan banyaknya bagian hutan 
yang beralih fungsi, menyebabkan kawasan 
TNKM menjadi sangat istimewa dan perlu 
mendapat prioritas tinggi dalam hal pelestarian 
keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat 
yang masih tersisa.

Tipe-tipe utama adalah  hutan Dipterokarp, 
hutan Fagaceae-Myrtaceae atau hutan Ek, 
hutan pegunungan tingkat tengah dan tinggi 
(di atas 1.000 m di atas permukaan laut), 
hutan agatis, hutan kerangas, hutan rawa 
yang terbatas luasnya, serta suatu tipe khusus 
“hutan lumut” dipuncak-puncak gunung diatas 
ketinggian 1.500 m di atas permukaan laut. 
Selain itu, terdapat pula berbagai jenis hutan 
sekunder. Hutan di wilayah sepanjang sungai 
Bahau adalah hutan perbukitan dengan tebing-
tebing terjal yang sangat sulit untuk didaki 
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dari tepi sungai. Hutan di wilayah ini memiliki 
banyak sekali air terjun dari berbagai ukuran, 
alur aliran air terjun yang berukuran kecil 
mempunyai tepi sungai yang cukup landai dan 
dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk 
memasuki hutan di kawasan ini. Pujungan juga 
dikenal sebagai daerah di mana matahari tidak 
pernah terbit dan tidak pernah tenggelam sebab 
sering tertutup oleh kabut atau awan.

Terdapat beberapa hutan lindung di Kalimantan 
Timur antara lain, Hutan Lindung Wehea, Hutan 
Lindung Berau, Hutan Lindung Sungai Wain, 
Hutan Lindung Pulau Sebatik, Hutan Lindung 
Pulau Nunukan, Hutan Lindung Gunung 
Lumut, Hutan Lindung Manggar. Luas seluruh 
hutan lindung di Kalimantan Timur mencapai 
2.917.860 ha.

Jenis flora yang dilaporkan ada dalam kawasan 
ini di antaranya termasuk 500 jenis anggrek 

dan sedikitnya 25 jenis rotan. Selain itu juga 
telah berhasil diinventaris 277 jenis burung 
termasuk 11 jenis baru untuk Kalimantan dan 
Indonesia, 19 jenis endemik dan 12 jenis yang 
hampir punah. Beberapa jenis yang menarik 
diantaranya adalah 7 jenis Enggang, Kuau 
Raja, Sepindan Kalimantan dan jenis-jenis Raja 
Udang. TNKM juga merupakan habitat bagi 
banyak jenis satwa dilindungi seperti banteng 
Bos javanicus, beruang madu Helarctos 
malayanus, trenggiling Manis javanica, macan 
dahan Neofelis nebulosa, landak Hystrix 
brachyura, dan rusa sambar Cervus unicolor. 
Pada musim-musim tertentu di padang rumput 
di hulu Sungai Bahau, berkumpul kawanan 
banteng yang muncul dari kawasan hutan 
disekitarnya dan menjadi sebuah pemandangan 
yang menarik untuk disaksikan.
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“Air bersih, udara segar, habitat satwa 
yang membantu  penyebaran biji dan 
penyerbukan tanaman, fitofarmarka, sumber 
plasma nuftah, pemandangan  indah dan 
eksotisme alam, adalah sebagian kecil 
jasa-jasa lingkungan yang hilang ketika 
ekosistem hutan diubah tanpa kendali. 
Dan Bontang dapat kehilangan semua 
itu bila pembangunan tak mengindahkan 
kelestarian fungsi-fungsi ekologis. ” 
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Ekosistem 
Bontang
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Sejarah Singkat yang 
Penuh Harapan
Kota Bontang adalah sebuah kota di provinsi 
Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 
120 kilometer dari Kota Samarinda, berbatasan 
langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di utara dan 
barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan dan 
Selat Makassar di timur. Letak geografisnya 0.137° LU 
dan 117.5° BT.

Dalam perbendaharaan asli Kalimantan, tidak dikenal 
kata “Bontang”. Menurut cerita turun-temurun, 
“bontang” merupakan akronim Bahasa Belanda “bond” 
yang berarti kumpulan atau Bahasa Inggris yang 
artinya ikatan persaudaraan serta “tang” dari kata 
pendatang. Sebutan ini diberikan karena cikal bakal 
kampung Bontang tidak lepas dari peran pendatang.  
Asal Muasal nama Bontang, berdasarkan kitab saway 
yang ada di Kesultanan Kutai Kartanegara bahwa yang 
memberi nama Bontang Adalah Adji Batara Agung 
Dewa Sakti (1300-1325).

Dalam perjalanan sejarah, Bontang yang sebelumnya 
hanya merupakan perkampungan yang terletak di 
daerah aliran sungai, kemudian mengalami perubahan 
status, sehingga menjadi sebuah kota. Ini merupakan 

tuntutan dari wilayah yang majemuk dan terus 
berkembang.

Pada awalnya, sebagai kawasan permukiman, 
Bontang memiliki tata pemerintahan yang sangat 
sederhana. Semula hanya dipimpin oleh seorang 
yang dituakan, bergelar Petinggi di bawah naungan 
kekuasaan Sultan Kutai di Tenggarong. Nama-nama 
Petinggi Bontang tersebut adalah: Nenek H Tondeng, 
Muhammad Arsyad yang kemudian diberi gelar oleh 
Sultan Kutai sebagai Kapitan, Kideng, dan Haji Amir 
Baida alias Bedang.  

Bontang terus berkembang sehingga pada 1952 
ditetapkan menjadi sebuah kampung yang dipimpin 
Tetua Adat. Saat itu kepemimpinan terbagi dua: hal 
yang menyangkut pemerintahan ditangani oleh Kepala 
Kampung, sedangkan yang menyangkut adat-istiadat 
diatur oleh Tetua Adat. 

Jauh sebelum menjadi wilayah Kota Administratif, 
sejak 1920, Desa Bontang ditetapkan menjadi ibu 
kota kecamatan yang kala itu disebut Onder Distrik 
van Bontang, yang diperintah oleh seorang asisten 
wedana yang bergelar Kyai. Adapun Kyai yang pernah 
memerintah di Bontang dan masih lekat dalam ingatan 
sebagian penduduk adalah: Kyai Anang Kempeng, Kyai 
Hasan, Kyai Aji Raden, Kyai Anang Acil, Kyai Menong, 
Kyai Yaman, dan Kyai Saleh.
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Sebelum menjadi sebuah kota,status Bontang 
meningkat menjadi kecamatan , di bawah pimpinan 
seorang asisten wedana dalam Pemerintahan Sultan 
Aji Muhammad Parikesit, Sultan Kutai Kartanegara XIX 
(1921-1960), setelah ditetapkan Undang Undang No 
27 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan Timur, dengan menghapus status 
Pemerintahan Swapraja.

Pada 21 Januari 1960, berdasarkan UU No 27 Tahun 
1959 , dalam Sidang istimewa DPRD Istimewa Kutai, 
Kesultanan Kutai dihapuskan dan sebagai gantinya 
dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang 
meliputi 30 kecamatan. Salah satu kecamatan itu 
adalah Bontang yang berkedudukan di Bontang Baru, 
meliputi beberapa desa, yaitu Desa Bontang, Santan 
Ulu, Santan Ilir, Santan Tengah, Tanjung Laut, Sepaso, 
Tabayan Lembab, Tepian Langsat, dan Keraitan. 

Bontang kemudian mengalami pertumbuhan 
yang pesat. Hal itu mulai terlihat pada 1975, yang 
disebabkan karena dijadikannya Bontang sebagai 
daerah industri. Pada 1974 berdiri PT Badak yang 
mengelola industri gas alam. Tiga tahun kemudian, 
1977, menyusul berdirinya PT Pupuk Kaltim yang 
mengelola industri pupuk dan amoniak.

Dengan kemajuan yang begitu pesat karena adanya 
pembangunan sarana dan prasarana yang berskala 

nasional, bahkan internasional, Pemerintah Daerah 
mempertimbangkan peningkatan status Bontang dari 
Kecamatan menjadi Kota Administratif yaitu melalui 
Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1989. Dengan 
demikian dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati 
Kepala Daerah Tk II Kutai. Wilayah Pantai Kecamatan 
Bontang akhirnya diusulkan Gubernur Kaltim untuk 
ditingkatkan menjadi Kota Administratif.

Pada 1989, dengan PP No. 22 Tahun 1988 Kecamatan 
Bontang disetujui menjadi Kota Administratif 
dan diresmikan pada 1990 dengan membawahi 
Kecamatan Bontang Utara (terdiri dari Bontang Baru, 
Bontang Kuala, Belimbing, Lok Tuan) dan Selatan 
(Sekambing, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Satimpo, 
dan Tanjung Laut). Pada 12 Oktober 1999, Kotif 
kemudian berubah menjadi Kota Otonom, berdasarkan 
Undang Undang No 47 Tahun 1999.

Untuk melaksanakan tugas kepemerintahan saat 
itu ditunjuk Drs Ishak Karim sebagai Walikota Kotif 
Bontang yang pertama. Sebagai perkembangan dari 
Daerah Tk II Kabupaten Kutai, maka melalui Undang-
Undang No.47 Tahun 1999 tentang pembentukan 
menjadi Kota Bontang. Sebagai pelaksana tugas 
ditunjuk Drs Fachmurniddin yang melaksanakan tugas 
kepemerintahan dan pelaksanaan persiapan pemilihan 
walikota definitif.
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Topografi
Wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah yang 
datar, landai, berbukit dan bergelombang. Bontang 
merupakan daerah rawa pasang-surut, memiliki 
sifat keadaan tanahnya sering digenangi air yang 
lama-kelamaan menjadi asam. Tanahnya bersifat 
organik. Kadang pula pada kondisi tertentu, karena 
air laut pasang bersamaan curah hujan yang tinggi, 
menyebabkan genangan air pada wilayah tertentu 
sehingga hal tersebut lama-kelamaan membentuk 
rawa. 

Dengan demikian, karena terletak di pantai dan 
pengaruh air laut pasang, tanah di Bontang menjadi 
payau dan asin. Keperluan air bersih sebagian besar 
masyarakat Bontang sangat tergantung pada air 
hujan dan air tawar yang diambil di hulu sungai Api-
Api serta air bawah tanah.

Secara topografi kawasan Kota Bontang memiliki 
ketinggian antara 0–120 meter diatas permukaan 
laut (m dpl) dengan kemiringan lereng yang 
bervariasi dan terdiri dari sebagian besar wilayah 
daratan dan beberapa wilayah berupa pulau-pulau 
kecil. Ditinjau dari kemiringan lerengnya, Kota 
Bontang memiliki kemiringan lereng yang bervariasi 
dari pantai Timur dan Selatan hingga bagian 
Barat. Kemiringan lahan antara 0%-2% mempunyai 
luasan 7.211 ha atau 48,79%, Kemiringan lahan  
bergelombang antara 3%-15% seluas 4.001 ha 
atau 27,07%, serta luas lahan dengan  kemiringan 
curam antara 16%-40% hampir sama dengan luas 
bergelombang yaitu  24,14% atau 3.568 ha
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Geologi Kota Bontang
Kondisi Geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub 
bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah 
Timur Selat Makassar, sebelah Selatan Sungai Santan, 
sebelah perbukitan sebelah Timur Gunung Lobang 
Batik dan sebelah Utara Sungai Temputuk. Dari aspek 
litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari 
enam formasi batuan, yaitu:

a. Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, 
kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan 
sungai, rawa, pantai dan delta. 

b. Formasi Kampung baru, yang tersusun atas batu 
pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan 
serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. 
Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah 
Bontang dengan jenis batuan yang bertindak 
sebagai aquifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang 
bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. 

c. Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan 
batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan 
serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan 
batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi 
terbesar di kawasan Pesisir Bontang dengan arah 
utara-selatan. 

d. Formasi Pulau Balang, merupakan perselingan batu 
pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan 
sisipan batubara. 

e. Formasi Bebulu, yaitu formasi batuan terkecil di 
kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu 
gamping dengan sisipan lempung lanauan dan 
sedikit napal. 

f. Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung 
dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan 
batu gamping.

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, 
aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki 
lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi 
dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan 
pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan 
awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan 
pengamanan hutan sehingga kestabilan tanah dan 
persediaan air tanah tetap terjaga. 

Kondisi hidrogeologi Kota Bontang secara regional 
dapat dibedakan berdasarkan morfologi, geologi, 
lingkungan pengendapan batuan, dan cara terdapat 
air tanahnya. Berdasarkan ciri fisik litologi, fasies, 
lingkungan pengendapan, struktur geologi dan batuan 
yang tersingkap di daerah Bontang dan sekitarnya, 
cekungan air tanah Bontang merupakan sub cekungan 
Kutai. 

Areal imbuh cekungan air tanah Bontang diperkirakan 
berasal dari daerah tekuk lereng Gunung Lobang 
Sebatik beserta areal perbukitannya yang memanjang 
dari Utara ke Selatan. Jalur tersebut ditempati oleh 
batuan dari formasi kampung Baru. Formasi ini 
bertindak langsung sebagai formasi peresapan paling 
potensial untuk cekungan air tanah.
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Klimatologi
Secara klimatologi, Kota Bontang memiliki iklim tropis yang sama dengan 
wilayah lainnya di Indonesia pada umumnya. Wilayah Kota Bontang termasuk 
daerah khatulistiwa dan dipengaruhi iklim tropis basah dengan ciri-ciri khas 
hujan terjadi di sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 24°-33°C. Oleh karena 
itu, hampir tidak memiliki perbedaan pergantian musim hujan dan kemarau. 
Angin musim Barat pada umumnya terjadi pada bulan November-April dan 
musim angin timur terjadi pada bulan Mei-Oktober.
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Curah hujan dipengaruhi oleh bertiupnya angin muson barat yang basah pada bulan 
Desember-Februari yang menyebabkan hujan, sedangkan pada bulan Juni-September 
bertiup angin muson timur yang menyebabkan terjadinya kemarau. Pada bulan 
Maret-Mei dan September-Nopember merupakan bulan-bulan peralihan. Pada bulan-
bulan peralihan terjadi cuaca yang sama yaitu adanya arus angin konveksi yang 
memungkinkan hujan walaupun pada saat musim kemarau. Curah hujan selama tahun 
2010 sangat beragam, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (curah 
hujan 326,4 mm dan 21,5 hari hujan), terendah pada bulan Februari (curah hujan 142,7 
mm dengan 7 hari hujan). Sedangkan rata-rata curah hujan dan hari hujan pada tahun 
2010 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009.
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Yang Terkembang oleh Gas Alam
Kota Bontang sekarang dikenal sebagai kota industri 
dan jasa, dua sektor tersebut telah memberikan nilai 
pendapatan yang utama bagi daerah ini. Namun 
perkembangan Bontang tidak dapat dilepaskan 
dari operasi Badak LNG yang memulai pengapalan 
pertama gas alam dari Bontang tahun 1976.  

Proyek NGL Badak dimulai ketika Huffco, sekarang 
VICO Indonesia, sebuah perusahaan kontraktor migas 
dengan PSC pada Pertamina, berhasil menemukan 
cadangan gas alam raksasa di lapangan Muara 
Badak, Kalimantan Timur pada Februari 1972, setelah 
sebelumnya ditemukannya juga cadangan gas alam 
raksasa serupa di lapangan Arun, Aceh oleh Exxon 
Mobil.

Penemuan itu dilanjutkan dengan pembangunan 
kilang gas alam yang menyaratkan adanya 
infrastruktur jalan, pelabuhan dan lokasi train serta 

berbagai sarana penunjang seperti perumahan 
karyawan, untuk mendukung eksplorasi dan 
eksploitasi gas alam Bontang. 

Puluhan perusahaan kontraktor dengan cepat berdiri 
di Bontang untuk melayani berbagai kebutuhan 
industri baru ini, terutama tenaga kerja. Dimulailah 
pembukaan kawasan yang masih berhutan lebat 
itu  menjadi jalan raya, perumahan karyawan, dan 
pembangun berbagai fasilitas yang membuat Bontang 
menjadi magnet baru bagi para pendatang dari 
seluruh Indonesia untuk mengadu nasib bekerja pada 
proyek raksasa yang baru ini. Bontang, yang awalnya 
sebuah desa nelayan kecil di teluk kecil, dengan cepat 
berkembang dan tumbuh menjadi kota yang ramai.  

Saat itu bisnis NGL belum banyak dikenal dan hanya 
ada empat kilang NGL di seluruh dunia dengan 
pengalaman 3-4 tahun pengoperasian. Walau 
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tanpa pengalaman sebelumnya di bidang NGL, 
Pertamina, Mobil Oil, dan Huffco Inc., bersepakat 
untuk mengembangkan proyek NGL yang dapat 
mengekspor gas alam berbentuk cair dalam jumlah 
besar. Pertamina, Mobil Oil, dan Huffco Inc., berusaha 
menjual proyek kepada dua konsumen NGL potensial, 
penyandang dana potensial, dan mitra potensial di 
seluruh dunia. Upaya tersebut akhirnya membuahkan 
hasil dengan disepakatinya kontrak penjualan NGL 
terhadap lima perusahaan Jepang: Chubu Electric 
Co., Kansai Electric Power Co., Kyushu Electric Power 
Co., Nippon Steel Corp dan Osaka Gas Co. Ltd, pada 
tanggal 5 Desember 1973 yang dikenal dengan The 
1973 Contract.

Gas Alam Cair (NGL) merupakan komoditi utama 
yang menopang perekonomian Kota Bontang. Kota 
ini dianugrahi kesempatan untuk mengolah kekayaan 

alam, terutama gas alam dalam jumlah yang sangat 
besar. Pada tahun 2005 produksi NGL mencapai 
42.889.510 M3. Sebagian besar produksi itu sebanyak 
42.623.823 M3 untuk konsumsi ekspor. Perusahaan 
yang memproduksi dan mengekspor NGL adalah 
Badak LNG. Selain NGL, di Kota Bontang terdapat 
industri besar lain yang berstatus Badan Usaha Milik 
Negara yaitu PT Pupuk Kaltim yang memproduksi 
amoniak dan urea.

Adanya perusahaan-perusahaan besar di Bontang 
turut menyumbang perekonomian Kota Bontang, 
bahkan beberapa kali Kota Bontang menjadi kota 
dengan PRDB tertinggi di Indonesia dan pendapatan 
perkapita tertinggi di Kalimantan Timur. 
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Hutan yang 
Meranggas
Kawasan hutan di wilayah Provinsi 
Kalimantan Timur sudah banyak yang 
mengalami kerusakan, karena perambahan 
dan juga pembalakan liar. Kerusakan ini 
berdampak pada menurunnya kualitas 
lingkungan hidup. Kerusakan lahan dan 
hutan juga akan berdampak pada perubahan 
ekosistem dan iklim, serta menimbulkan 
bencana seperti kekeringan dan mematikan 
sumber-sumber air. Padahal keberadaan 
hutan lindung itu dimaksudkan sebagai 
daerah resapan air. Karena kerusakan ini 
juga dapat menyebabkan tanah longsor, 
banjir, dan bencana lainnya.

Sesuai dengan program prioritas 
pemerintah, penanganan kerusakan hutan 
termasuk dalam pelestarian lingkungan. 
Dimana saat ini pemerintah Kota Bontang 
sedang giat mempersiapkan tata ruang 
terbuka hijau (RTH). Selain di Bontang 
Lestari, Pemkot juga tengah membebaskan 
lahan-lahan di daerah perkotaan untuk 
RTH. Pemerintah Kota mengharapkan, 
perusahaan-perusahaan di Kota Bontang 
ikut berkontribusi dalam pengadaan dan 
pengelolaan RTH. 

Tahun 2010, dari luas wilayah Kota Bontang 
49.757 ha, terdiri dari daratan seluas 
kurang-lebih 14.780 ha atau 29,70 persen 
dan lautan seluas 34.977 ha atau 70.30 
persen. Luas daratan meliputi, Kawasan 
Hutan Lindung seluas 5.950 ha atau 11,96 
persen, PT Pupuk Kaltim 1,572 ha setara 
3,15 persen, PT Badak NGL 2,010 ha setara 
4,04 persen, sedangkan untuk kawasan 
pemukiman penduduk seluas 5.248 Ha  
atau 10,56 persen. Luas hutan Bontang 
terus mengalami penurunan, baik karena 
perambahan liar, izin pembalakan resmi 
maupun alih fungsi.
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Menyelamatkan yang 
Tersisa
Kawasan Badak LNG berdiri di atas tanah seluas 
2010 hektare dan berada di wilayah dataran rendah 
Kota Bontang yang memiliki iklim tipe A kategori 
Schmidt-Ferguson. Rata-rata curah hujan tahunan 
di lokasi ini di atas 2.132,37 mm. Fisiografi lahannya 
berupa dataran pantai dengan variasi subsistem 
dataran banjir, terbentuk dari formasi batuan alluvial 
pada masa Kuarterner. Jenis batuan penyusunnya 
berupa lempung dengan sisipan tipis pasir dan kerikil 
mengandung sisa tumbuhan berbentuk humus. 
Ketinggian tempat berkisar 0-10 m di atas permukaan 
laut dengan kemiringan lahan 0-2%.

Di dalam kawasan tapak kegiatan Badak LNG terdapat 
beberapa ekosistem yang memiliki keanekaragaman 
hayati yang menunjukkan fungsi dan perannya 
masing-masing yakni hutan mangrove, hutan tropika 
dataran rendah dan ekosistem buatan seperti 
kawasan fasilitas umum, perkantoran, perumahan, 
daerah plant, buffer zone, loading dock dan kilang 
LPG.

Kompleks perusahaan penghasil gas alam cair ini 
banyak ditumbuhi pohon peneduh yang rindang 
sehingga suasananya terasa tenang dan asri. Area 
kilang (train) sangat berdekatan dengan kawasan 
rawa dan hutan mangrove, dan merupakan habitat  
burung kuntul perak Eggretta intermedia berkembang 
biak. Di dalam kawasan hutan natural park, terdapat 
berbagai jenis fauna seperti, orangutan Kalimantan 
Pongo pygmaeus, bekantan Nasalis larvatus, kukang 
Nycticebus coucang, dan rusa sambar Rusa unicolor. 
Satwa tersebut hidup selaras berdampingan dengan 
aktivitas kilang NGL.  

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam 
pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut, 
Badak LNG telah membangun dan merancang, antara 
lain: Natural Park (kebun raya), Taman Anggrek, 
Taman Koleksi Tumbuhan Langka, Taman Burung, 
Kolam Pemancingan dan sebagainya, sebagai suatu 
kesatuan dalam pengembangan kawasan industri 
dan permukiman yang serasi dengan lingkungan. 
Pembangunan dan perancangan tersebut ditujukan 
untuk melestarikan tipe ekosistem hutan yang masih 
asli, mengoleksi spesies-spesies tumbuhan/pohon 
langka dan khas, melestarikan keanekaragaman 
spesies burung dan pengembangan areal-areal yang 
dapat menunjang kenyamanan lingkungan.
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Agar Tak Banyak yang Masuk Daftar Merah
Lembaga konservasi dunia IUCN menerbitkan 
RedList secara berkala, yang memuat daftar tingkat 
keterancaman spesies flora dan fauna dari seluruh 
dunia. Rupanya, cukup banyak jenis hewan maupun 
tumbuhan di areal perusahaan yang masuk dalam 
“Daftar Merah” IUCN tersebut.  

Data yang telah diperoleh dari IUCN RedList diolah 
dengan mengelompokkan semua spesies yang ada 
berdasarkan kelasnya. Perusahaan menerbitkan 
buku Analisis Flora & Fauna di Area Badak LNG 
Menggunakan IUCN RedList of Threatened Species 
tahun 2011 yang memuat status setiap spesies 
dalam RedList IUCN yang ditemukan juga di area 
perusahaan.  

Dari analisis fauna, terdapat 5 jenis kelas di area 
perusahaan, yaitu: aves (burung), insect (serangga), 
amphibia (amfibi), reptilia (reptil), dan mamalia. 
Sedangkan untuk fauna terdiri dari 4 kelas, yaitu: 
magnoliopsida, coniferosida, liliopsida, dan pinopsida.  
Setelah itu, membuat tabel persentasi jumlah spesies 
untuk tiap kelas, baik pada flora maupun fauna. 
Hal terakhir yang dilakukan adalah membuat grafik 
banyaknya perubahan (kecenderungan) populasi dari 
tahun ke tahun sesuai dengan sejarah yang didapat.

Dari hasil pengamatan pada grafik untuk fauna, 
dapat diketahui bahwa kelima kelas yang ada berada 
pada nilai 60-100, artinya bahwa spesies yang ada, 
populasinya masih terdapat banyak di alam. Namun 
dilihat dari status terkini (2009) menunjukkan bahwa 
terjadi penurunan populasi dari spesies yang ada, 
walaupun penurunannya tidak secara signifikan. 
untuk kelas insekta dan ampibia masih berada pada 
status aman pada nilai 80—90. Sedangkan untuk 
kelas mamalia, aves dan reptile pada nilai 60–80, hal 
ini sangat perlu adanya perhatian khusus dengan 
melakukan usaha konservasi untuk tiap spesies yang 
ada. Status fauna pada sekarang ini yang paling kritis 
adalah reptilia, hal ini disebabkan karena banyak 
penembakan liar terhadap hewan kelas reptil.

Dari hasil pengamatan pada grafik untuk flora, dapat 
diketahui bahwa keempat kelas yang ada berada 
pada nilai 60—100 sama seperti yang terjadi pada 
fauna. Dilihat dari tahun ke tahun cenderung terjadi 
penurunan populasi untuk klas coniferosida, liliopsida, 
dan magnoliopsida dengan perolehan nilai 60–90, 
sedangkan untuk kelas pinopsida cenderung stabil 
pada angka 100.
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Kesimpulan yang diperoleh dari pemeringkatan 
keterancaman spesies yang ada di area perusahaan 
adalah: 

• Hasil pengamatan fauna di Badak LNG dengan 
menggunakan IUCN Redlist dari kelima kelas 
berada pada nilai 60-100.

• Hasil pengamatan flora di Badak LNG dengan 
menggunakan IUCN Redlist dari kelima kelas 
berada pada nilai 60-100.

• Pada tahun 2009 untuk kelas insekta dan ampibia 
masih berada pada status aman pada nilai 80 - 90. 
Sedangkan untuk kelas mamalia, aves dan reptile 
pada nilai 60 – 80.

• Status fauna yang paling kritis adalah kelas reptil, 
sedangkan status fauna yang aman adalah kelas 
insekta. Reptil merupakan hewan yang memiliki 
area jelajah cukup luas hingga ke luar area 
perusahaan, sehingga menjadi objek perburuan liar. 
Sedangkan poulasi insekta relatif tidak mengalami 
penurunan karena tidak dimanfaatkan sebagai 

pangan atau kebutuhan manusia lainnya, sehingga 
populasinya berkembang dan menurun karena 
faktor-faktor alami.

• Pada tahun 2009 terjadi penurunan populasi untuk 
klas koniferosida, liliopsida, dan magnoliopsida 
dengan perolehan nilai 60 – 90, sedangkan untuk 
klas pinopsida cenderung stabil pada angka 100.

• Status flora yang paling kritis pada sekarang 
ini adalah magnoliopsida, sedangkan status 
yang paling aman adalah pinopsida. Flora yang 
termasuk dalam magnoliopsida adalah berbagai 
jenis bunga, yang populer dimanfaatkan sebagai 
penghias dan pewangi ruangan, pengisi vas bunga 
di meja-meja kantor dan ditanam di pekarangan, 
sehingga penurunan populasinya cukup besar. 
Sedangkan tanaman berkayu keras dan cukup 
besar yang termasuk dalam kelas pinopsida, 
jarang dimanfaatkan, tidak ditebang, namun 
dipakai sebagai peneduh dan penghijauan di area 
perusahaan sehingga populasinya aman dan tidak 
mengalami penurunan.
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Menularkan 
Inisiatif 
Lingkungan
Rentang kesadaran terhadap kondisi lingkungan 
hidup berada pada spektrum yang luas, mulai 
dari kepedulian yang pasif sampai gerakan 
sosial. Sebagai salah satu perusahaan berbasis 
sumber daya alam, Badak LNG menyadari bahwa 
eksploitasi dan eksplorasi sumber daya gas alam 
telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan, 
betatapun dampak itu kecil dan dapat dikelola. 

Telah disadari pula bahwa operasi perusahaan 
langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh 
persepsi, kepercayaan, pengetahuan dan tindakan 
para pemangku kepentingan, termasuk didalamnya 
para karyawan dan keluarganya, terhadap isu-
isu lingkungan hidup di Bontang dan sekitarnya.  
Oleh sebab itu, perusahaan merumuskan dengan 
jelas dan berkesinambungan berbagai program 
lingkungan hidup untuk mendukung kinerja 
perusahaan dan sebagai bentuk tanggung jawab 
terhadap masyarakat Bontang, Kalimantan Timur, 
seluruh masyarakat Indonesia dan komunitas 
global untuk menciptakan dan memelihara 
hubungan antara manusia dengan lingkungan 
hidup yang bersifat mutualistis dan berkelanjutan.
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“Badak LNG meraih Proper Kategori Emas tahun 2011 dan mempertahankan 
peringkat itu pada tahun 2012 dan 2013. Pencapaian ini merupakan bukti kerja 
keras bersama seluruh stakeholders lingkungan di Bontang, konsistensi, dan 
pengakuan dari pihak lain terhadap kinerja lingkungan hidup tertinggi yang dapat 
dicapai oleh sebuah perusahaan di Indonesia, dalam aspek yang lengkap.” 
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Bagian dari  
Komunitas Global
 
Sebagai bagian dari warga dunia, maka salah satu 
isu lingkungan hidup yang penting untuk sebuah 
perusahaan berbasis hidrokarbon seperti Badak LNG 
adalah mengatasi dampak perubahan iklim, berupa 
penurunan dan penyerapan tingkat emisi gas buang 
khususnya karbon dioksida (CO2).

Pada bulan Oktober 2012, sesuai tindak lanjut 
rekomendasi Petugas Pengawas Lingkungan Hidup 
pada saat verifikasi Lapangan PROPER Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup, maka diperoleh data 
penurunan emisi karbon dioksida di sekitar area Badak 
LNG yang cukup menggembirakan.  

Daya serap karbon dioksida tanaman di area kilang 
dan perumahan untuk 225 jenis tanaman adalah 
sebesar 97.189,53 ton CO2 pertahun, atau meningkat 
37,61% dari tahun 2011. Untuk area sekitar Badak LNG 
yang meliputi kilang, perumahan, kawasan mangrove 
dan Taman Nasional Kutai daya serap CO2 sebesar 
12.901.334,83 ton pertahun atau lebih besar dari 
rata-rata CO2 yang dieluarkan kilang Badak LNG yaitu 
9.805.400 ton pertahun.

Laporan ini memperlihatkan keberhasilan 
program penanaman pohon (tree planting) di area 
operasi perusahaan, serta program konservasi 
keanekaragaman hayati khususnya pengawetan 
fungsi-fungsi ekologi pada kawasan Botanical Garden 
dan kawasan hutan lain di dalam daerah operasi, yang 
masih terjaga dengan baik.
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Dari Pekarangan 
Sendiri Sampai ke 
Taman Nasional
Sekitar 56,18% atau 1.129,30 ha kawasan operasi 
Badak LNG adalah ruang hijau dengan berbagai jenis 
tumbuhan yang merupakan campuran tumbuhan 
dataran rendah dan pesisir. Tanaman di dalam 
kompleks perumahan dan daerah operasi ini umumnya 
jenis tanaman peneduh, tanaman pekarangan dan hias.  
Namun fungsinya beragam karena kemampuannya 
untuk memecah angin, menyejukkan udara, sebagai 
habitat satwa seperti burung, apotek dan dapur hidup. 

Ruang perkantoran PT Badak selalu dihiasi tanaman 
dan bunga indah yang diambil dari pusat pembibitan 
sendiri, termasuk penghijauan di seluruh area 
perusahaan yang memakai hasil pembibitan sendiri.  

Tahun 2011, perusahaan mulai menggiatkan program 
penghijauan melalui beberapa inisiatif antara lain:

• Penghijauan yang meliputi penanaman tanaman 
eksotik langka yang berjumlah 48 jenis antara lain 
gandaria, menteng, nam-nam, rukam, bidara, sawo 
kecik dan kawista 

• Pembangunan Kebun Raya yang bekerjasama 
dengan Institut Pertanian Bogor untuk 
mengidentifikasi potensi flora fauna, pada kawasan 
hutan luas 7,4 ha yang terdapat di tengah  kompleks  
perusahaan

• Program rehabilitasi hutan bakau bekerjasama 
dengan Kelompok Tani Lestari Indah yang sampai 
Agustus 2013 telah berhasil menanam 925 ribu 
batang bibit bakau dalam areal seluas 92,5 ha.  

• Identifikasi dan pemantauan kondisi terumbu karang  
di Perairan Marina, Kedindingan, dan Pulau Beras 
Basah, diikuti dengan program transplantasi karang 

• Identifikasi keterancaman fauna sesuai Red List 
Species yang diterbitkan oleh Lembaga Konservasi 
Dunia IUCN.  Identifikasi ini meliputi lokasi di daerah 
operasi perusahaan, Kota Bontang dan Taman 
Nasional Kutai

• Dukungan untuk Taman Nasional Kutai (TNK) 
meliputi dukungan manajemen, pengembangan 
wisata alam dan jasa lingkungan, pengamanan 
hutan, dan konservasi orangutan
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Taman Koleksi 
Tumbuhan Langka
Tak hanya fauna saja, beragam Flora yang juga dilestarikan 
dengan 44 jenis tanaman eksotis langka diantaranya, anggrek 
hitam, nam-nam, bintaro,menteng, dan burahol serta berbagai 
jenis tanaman asli Kalimantan sehingga  area tersebut 
memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Penanaman pohon-pohon di areal terbuka hijau kawasan 
Badak LNG sudah lama dilakukan. Pada tahun 2010 telah 
dilakukan penanaman pohon penghijauan sebanyak 
sekitar 3000 batang dan meningkat terus menjadi sekitar 
3.600 batang pada tahun 2011. Selain jenis-jenis pohon 
penghijauan seperti mahoni, bintaro, dan nyamplung, juga 
dilakukan penanaman beberapa jenis tanaman buah eksotik 
dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk 
pelestarian keanekaragaman hayati secara ex-situ dan telah 
dilakukan penanaman 36 jenis buah eksotik diantaranya 
bisbul, burahol, juwet, gowok, matoa, mundu, kandis, sawo 
beludru, dan sawo kecik. Penanaman buah-buah eksotik ini 
terus akan dilanjutkan dengan mengutamakan jenis-jenis 
buah eksotik lokal Kalimantan.

Kegiatan ini secara regular dilakukan oleh departemen 
nursery, disamping penanaman oleh pejabat-pejabat Badak 
LNG yang memasuki usia pensiun dan tamu-tamu penting 
yang mengunjungi perusahaan ini. Kegiatan ini merupakan 
upaya konservasi ex-situ dan dilakukan oleh PT Badak 
dengan melibatkan para eksekutif perusahaan, tokoh 
masyarakat, para tamu yang melakukan kunjungan kerja, 
buyer dan lainnya. Penanaman dilakukan di beberapa areal 
antara lain di kawasan Orchid garden, Adm Building yard, 
Guest House, SD HOP yard, Guest House yard, Lereng Jalan 
lingkar 1 dan Area 9.
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Gagasan Kebun Raya 
Bontang
Natural Park seluas 7,4 ha berada di dalam tapak PT 
Badak merupakan wakil tipe ekosistem asli hutan 
hujan tropika dataran rendah Kalimantan Timur. Hutan 
ini merupakan monumen alami dan historis sebelum 
adanya Badak LNG. Keberadaan hutan ini sangat 
berperan penting sebagai pengatur keseimbangan 
ekologis di tapak proyek yang menyatukan kegiatan 
industri dan lingkungan alami sehingga tampak 
harmonis, nyaman, alami dan indah. Berdasarkan peta 
topografi skala 1 : 500 ketinggian areal Natural Park 
berkisar antara 15 - 45 m di atas permukaan laut,  
dengan kondisi geomorfologinya berkisar dari datar 
sampai miring atau berbukit. Kondisi hamparan lokasi 
dibedakan atas tapak Natural Park yang bervegetasi 
hutan alam yang asli seluas 6 ha dan 1.4 ha merupakan 
semak-belukar.

Bila keinginan perusahaan terwujud dengan peresmian 
tahun 1995, maka kebun raya itu akan menjadi 
yang pertama di Kalimantan Timur, sebelum adanya 
Kebun Raya Samarinda yang diresmikan tahun 1997.   
Sebagian kecil kawasan ini telah dirambah oleh 
perusahaan kayu sebelum PT Badak beroperasi di 
Bontang, tetapi vegetasinya telah tumbuh dan satwa 
liar berdatangan  kembali, setelah lebih dari 40 tahun 
hutan ini dibiarkan tanpa gangguan manusia.
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Kesuburan Tanah
Hampir seluruh lokasi penelitian di dalam Natural Park, 
menunjukkan tingkat kesuburan tanah yang tinggi 
hingga sangat tinggi, kecuali pada kelompok hutan 
mangrove yang terisolir, di dekat kanal (kesuburan 
rendah) dan di Pulau Siaca (kesuburan sedang). 
Rendahnya ketersediaan fosfor tanah di dekat kanal 
tersebut lebih banyak disebabkan oleh sangat tingginya 
kandungan kalsium atau Ca, yang menjadi penyebab 
terfiksasinya unsur Posfat menjadi bentuk yang sukar 
larut. Rendahnya status kesuburan tanah pada lokasi-
Iokasi tersebut dapat pula mempengaruhi regenerasi 
alamiah hutan mangrove untuk masa mendatang, 
terutama bila karakteristik tanah yang terlampau 
tinggi atau terlalu rendah yang berada di luar tingkat 
toleransi tanah atau di luar daya adaptasi tumbuhan 
mangrove, tidak segera diperbaiki. Perairan pantai 
sangat dipengaruhi oleh pola arus pasang surut yang 
ada dengan arah kecenderungan pada saat gerakan 
pasang dan surut akan berubah mengikuti arah lekukan 
garis pantai yang ada. 
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Satwa Liar
A. Mamalia dan Reptilia
Di dalam kawasan Natural Park tercatat adanya 
Owa-owa Hylobates muelleri yang menurut informasi 
memang sengaja dilepaskan. Jenis mamalia lain 
yang sering tampak adalah beberapa jenis Tupai 
Callosciurus spp. dan Sundasciurus sp., dan Giant 
squirrel Ratufa affinis. Reptilia yang dijumpai adalah 
ular, bunglon, kadal dan biawak.

B. Burung
Di areal bervegetasi dalam kompleks Badak LNG 
Bontang dijumpai sedikitnya 43 jenis burung, yang 
terdiri atas 25 famili.  Berdasarkan habitat tempat 
hidupnya, maka burung-burung yang dijumpai 
termasuk burung-burung terestrial  sebanyak 37 jenis 
dan burung-burung lahan basah  sebanyak 6 jenis. 
Berdasarkan kelas makanannya, maka jenis-jenis 
burung yang dijumpai dapat digolongkan atas jenis 
pemakan serangga, jenis pemakan biji-bijian, jenis 
pemangsa (pemakan daging atau ikan), pemakan 
buah, pemakan nektar dan burung-burung pemakan 
campuran serangga, biji dan lain-lain (mixed diet).

Di dalam areal Natural Park tercatat 31 jenis burung, 
yang terdiri atas 22 famili. Sebagian besar  atau 30 
jenis adalah burung terestrial, yang berdasarkan atas 
makanan utamanya dapat digolongkan kedalam 
pemakan serangga sebanyak 16 jenis, pemakan buah  
ada 5 jenis, pemakan campuran buah, serangga, biji 
dan lain-lain  masing-masing 4 jenis, pemakan biji-
bijian 2 jenis dan 1 jenis burung pemangsa. Sejenis 
trinil Actitis hypoleucos, ditemukan oleh tim peneliti 
IPB di areal Natural Park yang berbatasan dengan 
taman yang sedang mencari makan di saluran air.

Empat jenis burung yang dikategorikan dilindungi di 
Indonesia dapat dijumpai di areal Natural Park. Jenis-
jenis tersebut adalah burung kipas Rhipidura javanica, 
burung Elang bondol Haliastur indus, Burung madu 
kelapa Anthreptes malacensis, dan burung Jantung 
kecil Arachnothera longirostra. Jenis-jenis burung 
yang sering dijumpai (tercatat), baik tampak ataupun 
terdengar suaranya, adalah Terucuk atau Jokjok 
Pycnonotus goiavier, Kutilang Pycnonotus aurigaster, 
Pipit Lonchura fuscans, dan Cinenen Drthotomus spp.
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Konservasi Area Bervegetasi
Areal bervegetasi di dalam kompleks Badak LNG Bontang digunakan 
oleh berbagai jenis burung dan beberapa jenis mamalia untuk 
melakukan aktivitas hidupnya. Mengingat kondisi areal kompleks yang 
terbuka, maka peranan areal bervegetasi cukup penting sebagai tempat 
perlindungan bagi satwa liar. Walaupun demikian, karena di sekitar 
kompleks masih terdapat hutan yang cukup luas termasuk hutan 
lindung Bontang, seluas + 20.000 ha, maka areal bervegetasi di dalam 
kompleks hanya digunakan secara terbatas oleh satwa liar yang ada. 
Hal ini terbukti dengan sedikitnya jumlah mamalia yang dijumpai. Di 
areal 9 yang berbatasan dengan hutan di luar kompleks masih dijumpai 
rusa dan babi hutan, tetapi di lokasi-Iokasi yang dibatasi jalan seperti 
di Natural Park tidak dijumpai jenis-jenis tersebut.
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Lampiran
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Manfaat 
Keanekaragaman 
Tumbuhan
Dilihat dari kegunaannya, prospek khusus Natural 
Park merupakan sumber plasma nutfah berbagai jenis 
tumbuhan yang mempunyai nilai guna dan ekonomi 
tinggi. Nilai guna keanekaragaman jenis tumbuhan 
yang ada di Natural Park Badak LNG, Bontang dapat 
digolongkan menjadi 16 golongan. 

A. Penghasil Kayu Utama
Menurut jenis dan hasil akhir, industri perkayuan 
dibedakan dalam dua golongan, yaitu industri kayu 
primer dan industri kayu sekunder. Industri kayu 
primer meliputi; penggergajian, veneer dan plywood, 
particleboard, pulp dan kertas, serta arang.  Sedang 
industri kayu sekunder meliputi industri yang 
mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri primer 
antara lain; furniture, komponen bangunan, rumah 
prefab, parquet, moulding dan sebagainya.

Golongan Kegunaan dan Jumlah Spesies yang 
Menghasilkan di Areal Natural Park Badak LNG, Bontang 
– Kalimantan Timur berdasarkan penelitian yang 
dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan IPB tahun 1995.

No Golongan Kegunaan Tumbuhan  Jumlah 
Spesies

1 Penghasil utama kayu 99
2 Penghasil minyak dan lemak nabati 2
3 Penghasil buah dan biji yang bisa 

dimakan 32

4 Penghasil bahan obat 88
5 Penghasil sayur mayur 1
6 Penghasil rempah-rempah 2
7 Penghasil resin (aromatik) 39
8 Penghasil kayu beraromatik 3
9 Penghasil racun, insektisida 4

10 Penghasil pohon hias 4
11 Penghasil serat kayu 3
12 Penghasil getah (latex) 9
13 Penghasil bahan pewarna (dye) 24
14 Penghasil bahan penyamak (Tanin) 19
15 Pohon penghasillilin (wax) 1
16 Penghasil pohon untuk reboisasi 

dan penghijauan 20
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Jumlah Spesies Pohon dan Macam Kegunaan 
Kayunya yang ada di Areal Natural Park Badak LNG, 
Bontang – Kalimantan Timur

No Macam Kegunaan Jumlah Spesies Jumlah 
Spesies

1 Bangunan 86
2 Kayu lapis 79
3 Mebel 47
4 Lantai 66
5 Papan dinding 69
6 Bantalan kereta api 20
7 Rangka pintu dan jendela 40
8 Bahan pembungkus 47
9 Alat olah raga dan musik 11

10 Tiang listrik dan telpon 7
11 Perkapalan 51
12 Patung, ukiran dan kerajinan tangan 17
13 Finir mewah 8
14 Korek api 10
15 Pulp 25
16 Alat gambar 3
17 Pensil 1
18 Arang 8
19 Moulding 25
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C. Pohon Penghasil Buah dan Biji yang Bisa 
Dimakan

Di areal Natural Park Badak LNG. Bontang terdapat 
sekitar 32 spesies pohon yang dapat menghasilkan 
buah dan biji yang dapat dimakan. Jenis-jenis pohon 
penghasil buah dan biji yang dapat dimakan disajikan 
pada Tabel di bawah ini. Jenis-Jenis Pohon Penghasil 
Buah dan Biji di Areal Natural Park Badak LNG, 
Bontang -Kalimantan Timur

No Nama Ilmiah Nama Daerah
1 Antidesmavelutinosum Pengo
2 Artocarpus anisophyllus Terap
3 Artocarpus integer Cempedak
4 Artocarpus rigidus Keledang
5 Artocarpus sericicarpus Sukan
6 Baccaurea edulis Mabor
7 Baccaurea javanica Kementeng
8 Baccaurea parviflora Nyamot
9 Canarium indicum Tembayo tikus

10 Canarium patentinervium Tembayo
11 Castanopsis javanica Mata klandok
12 Castanopsis costata Mata klandok
13 Castano psis argentea Mata klandok
14 Dacryodes rostrata Tembayo pipit
15 Dracontomelon dao Sengkuang
16 Ficus fistulosa Tebolo
17 Ficus semicordata Bolo-bolo
18 Ficus uncinata Tebolo hutan
19 Flacourtia rukam Rukam
20 Garcinia atroviridis Asam gelugur
21 Garcinia dulcis Kendis
22 Garcinia griffithii Kendis
23 Garcinia xanthochymus Kendis
24 Nephelium lappaceum Dopar batu
25 Naphelium maingayi Dopar batu
26 Pometia pinnata Belelusakan
27 Pimeleodendron griffithianum Nyamot
28 Sarcotheca griffithi Lola
29 Syzygium cumini Keremuncing
30 Syzygium malaccense Jambu merah
31 Xanthophyllum obscurum Janng
32 Xerospermum noronhianum War
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D. Pohon Penghasil Bahan Obat
Di areal Natural Park Badak LNG, Bontang terdapat 
sekitar 88 spesies tumbuhan obat, tiga spesies 
diantaranya sudah tergolong langka di Indonesia 
yaitu: spesies Aquilaria malaccensis (Karas), Alstonia 
scholaris (Pelai), Flacourtia rukam (Rukam) dan 
Eurycoma longifolia (Pasak bumi).

E. Pohon Penghasil Sayur Mayur
Di areal Natural Park Badak LNG terdapat satu spesies 
yang dapat menghasilkan sayur-mayur, yaitu Ficus 
fistulosa (Tebolo), dimana daun yang muda biasanya 
digunakan sebagai lalapan.

F. Pohon Penghasil Rempah-rempah
Jenis pohon yang dapat menghasilkan rempah-
rempah dan bumbu-bumbu yang ada di areal 
Natural Park Badak LNG yaitu spesies Barringtonia 
scortechinii (Asam-asam laki) dan Syzygium 
aromaticum (Jambu-jambu).

G. Pohon Penghasil Resin (Aromatik)
Resin adalah merupakan suatu kelompok bahan kimia 
yang diperoleh sebagai hasil sekresi tanaman, yang 
susunan kimianya sangat kompleks, berbentuk padat, 
transparan dan kompak.

Resin dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 
resin yang beraromatik dan resin tidak beraromatik. 
Jenis Pohon di areal Natural Park yang dapat 
menghasilkan resin adalah : Garcinia spp., Litsea spp., 
Styrax sp., Shorea spp., Vatica spp. dan Dryobalanops 
sp.

H. Pohon Penghasil Kayu Beraromatik
Jenis pohon yang dapat menghasilan kayu yang 
beraromatik antara lain: Aquilaria malaccensis (Karas), 
Gonystylus forbesii (Nyamot) dan Parkia singularis 
(Kerek tempurung).

I. Pohon Penghasil Lilin (Wax)
Jenis Pohon di areal Natural Park yang berguna 
sebagai penghasil lilin adalah Ficus variegata (Ara).

J. Pohon Penghasil Racun (Insektisida)
Jenis pohon yang dapat menghasilakan bahan racun 
(insektisida) adalah Eurycoma apiculata (Tebu hitam), 
Gluta aptera (Rengas burung), Gluta torquata (Rengas 
burung) dan Semecarpus heterophyltus (Warburung). 
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K. Penghasil Pohon Hias
Jenis pohon yang dapat digunakan sebagai pohon 
hias antara lain: Ficus benjamina (Ara-iri), Ficus 
semicordata (Bolo-bolo), Cratoxylum maingayi (Lola 
tikus) dan Magnolia candollii (Asam-asam).

L. Pohon Penghasil Serat Kayu
Jenis-jenis pohon yang berguna sebagai penghasil 
serat kayu antara lain: Artocarpus anisophyllus 
(Terap), Cyathocalyx bancanus (Medang kuning) dan 
Oreocnide rubescens (Cempaka gunung)

M. Pohon Penghasil Getah (Latex)
Getah (latex) merupakan bahan isolasi kabel dan 
kawat listrik, kedokteran gigi, pelapis alat mekanis, 
industri permen karet, adhesi, lak lanolin, vernis dan 
cat. Jenis-jenis pohon penghasil getah yang ada di 
areal Natural Park antara lain:

No No. Nama Ilimiah Nama Lokal
1 Dyera costulata (Melabuai)
2 Ficus elastic (Ara-iri)
3 Ganua motleyana (Kemalao)
4 Palaquium cochleariifolium (Nyatoh temiang)
5 Payena acuminate (Nyatoh merah)
6 Payena dasyphylla (Nyatoh kelincir)
7 Payena leerii (Nyatoh pipit)
8 Payena obscura Burck (Nyatoh enkelit)
9 Tabernaemon 

tanasphaerocarpa (Peler badak)
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N. Pohon Penghasil Bahan Pewarna (Dye)
Jenis-jenis pohon di areal Natural Park yang berguna 
sebagai penghasil bahan pewarna adalah :

No No. Nama ilmiah Nama lokal
1 Acmena acuminatissima (Jambu-jambu 

gunung)
2 Artocarpus integer (Cempedak)
3 Artocarpus lanceifolius (Keledang)
4 Baccaurea javanica (Kementeng)
5 Bischofia javanica (Marakatan)
6 Calophyllum incunbens (Bentangur)
7 Castanopsis argentea (Mata klandok)
8 Duabanga moluccana (Benuang laki)
9 Euodia lunu-ankeda (Rambai punai)

10 Garcinia atroviridis (Kendis)
11 Garcinia dulcis (Kendis)
12 Garcinia xanthochymus (Kendis)
13 Gluta elegans (Rengas burung)
14 Ixora longituba (Marladi hitam)
15 Koordersio dendronpinnatum (Langir 

marekurung)
16 Macaranga gigantean (Seroa bini)
17 Nephelium lappaceum (Dopar batu)
18 Octomeles sumatrana (Benuang laki)
19 Omalanthuspopulneus (Kareumbi)
20 Oreocnide arborescens (Cempaka 

gunung)
21 Pterocarpus indicus (Angsana)
22 Syzygium aromaticum (Jambu-jambu)
23 Trigonopleura malayana (Kertungan)
24 Vitexpinnata (Leban)



Konservasi Keanekaragaman Hayati
Badak LNG 85

O. Pohon Penghasil Bahan Penyamak (Tanin)
Jenis-jenis pohon di areal Natural Park yang berguna 
sebagai penghasil bahan penyamak (kulit, obat luka 
bakar, bahan tinta) antara lain:

No Nama IImiah Nama Lokal
1 Bischofta Javanica (Marakatan)
2 Buchanania 

arborescens (Rengas burung)

3 Calophyllum incunbens (Bentangur)
4 Castanopsis javanica (Mata klandok)
5 Dialium laurinum (Redan)
6 Durio griffithi (Kendis)
7 Ficus benjamina (Ara-iri)
8 Ficus semicordata (Bolo-bolo)
9 Glochidion rubrum (Jaring)

10 Kayea lepidota (Masam gunung)
11 Ixonanthes reticulate (Baneran)
12 Leucaena leucocephala (Kemlandingan)
13 Lithocarpus 

pseudomoluccus (Pelele laki)

14 Lithocarpus sundaicus (Pelele)
15 Macaranga gigantean (Seroa)
16 Macaranga triloba (Sayang-sayang 

Gunung)
17 Shorea leprosula (Lempung lahung)
18 Symingtonia populnea (Rengas burung)
19 Syzygium cumini (Keremuncing)
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P. Pohon Potensial untuk Reboisasi dan 
penghijauan

Jenis-jenis yang potensial untuk reboisasi dan 
penghijauan yang ada di areal Natural Park antara lain:

No Nama IImiah Nama Lokal
1 Anthocephalus cadamba (Kelempayan)
2 Duabanga muluccana (Benuang laki)
3 Gluta aptera (Rengas burung)
4 Nephelium lappaceum (Dopar batu)
5 Shorea ovalis (Lempung longkok)
6 Shorea ovate (Lempung merah)
7 Shoreaparftvolia (Lempung nasi)
8 Shorea leprosula (Lempung lahung)
9 Shorea dasyphylla (Lempung putih)

10 Shorea gibbosa (Lempung Kuning)
11 Shorea kunstleri (Lempung 

mrembung)
12 Shorea hemsleyana (Lempung kunyit)
13 Shorea macroptera (Lempung 

marbangkong)
14 Shorea pinanga (Lempung puluhan)
15 Shorea johorensis (Lempung kenuar)
16 Shorea pubistyla (Lempung ranggas)
17 Shorea pauciflora (Lempung hitam)
18 Shorea seminis (Lempung reting)
19 Syzygium aromaticum (Jambu-jambu)
20 Vitex pinnata (Leban)
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Ekologi 
Perairan 
Bontang
Perairan laut di Bontang memiliki pola 
pasang semidiurnal, artinya dalam satu 
hari mengalami dua kali pasang dengan 
tinggi puncak yang berbeda. Pola pasang 
di daerah ini sesuai dengan tabel pasang 
surut yang dikeluarkan oleh Dinas 
Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut, 
kecuali pada perairan daerah kanal dan 
Teluk Sekambing yang memiliki selisih 
tinggi mendekati 25 cm pada saat posisi 
tinggi muka air rendah yang disebabkan 
oleh adanya suplai buangan air pendingin 
dan air sungai yang ada serta pengaruh 
sempitnya kanal, sekitar 100m.
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Ekosistem Mangrove
Dijumpai beberapa jenis tumbuhan mangrove di tapak Badak 
LNG, Bontang, sebagai berikut Rhizophora apiculata, Rhizophora 
mucronata, Ceriops tagal, Bruguiera gymnorrhiza, Sonneratia 
caseolaris, Xylocarpus granatum dan Lumnitzera littorea. Dari 
sejumlah jenis mangrove tersebut, R apiculata, R. mucronata dan 
Ceriops tagal merupakan jenis-jenis yang dominan. 

Dilihat dari aspek substrat tanah, hutan di kawasan Sekambing 
Baltim dapat dikatakan memiliki tingkat kesuburan yang sangat 
tinggi, tetapi untuk sifat fisik air seperti suhu, merupakan 
salah satu faktor penghambat pertumbuhan mangrove. Selain 
itu, tekanan penduduk yang bermukim di sekitarnya yang 
memanfaatkan kayu mangrove untuk berbagai kepentingan 
mempercepat terjadinya degradasi vegetasi mangrove. Tampaknya 
untuk perkembangan hutan mangrove di masa mendatang, akan 
terhambat dan sulit dilakukan rehabilitasinya.

Kelompok makro fauna perairan yang dominan adalah 
makrozoobenthos yang merupakan anggota Mollusca yaitu 
Pelecypoda, Gastropoda dan Crustaceae. Jenis-jenis Gastropoda 
ada yang bersifat hama tumbuhan mangrove dari family 
Potamididae dan Littoriniidae, yang diketemukan hampir di seluruh 
kawasan hutan mangrove. Beberapa jenis Gastropoda (keong) 
dapat naik ke pohon mangrove sehingga banyak diketemukan 
menempel pada daun dan batang, diantaranya adalah Telescopium 
sp, Terebralia sp, Littorina spp, sedangkan Cerirhidae decol tak 
dapat naik ke pohon mangrove.

Kepiting yang banyak dijumpai di saat surut adalah kepiting 
dengan sapit besar satu. Kepiting ini berasal dari Family 
Ocypodidae (Dca) beranekaragam jenisnya ditandai dengan 
kepiting jantan memiliki Chela (sapitnya) hanya 1, bentuk tubuhnya 
lebih besar dan sangat beragam warna tubuhnya. Sedangkan 
kepiting yang telah diketahui sebagai perusak anakan mangrove 
adalah jenis kepiting yang memiliki sapit sepasang dan bersifat 
herbivora adalah genus Sesarmal Episesarma.

Jenis-jenis burung yang berada di sekitar lokasi memiliki keragaman 
cukup baik, kecuali di Sekambing Baltim, Sekambing Tengah, 
Sekambing Muara dan kelompok vegetasi mangrove yang terisolir 
didekat kilang. Hal ini ditunjang oleh kondisi hutan mangrove yang 
masih baik.

Jenis Plankton yang dominan di perairan ini, baik pada saat air 
pasang maupun surut adalah Chaetoceros sp., Coscinodiscus 
(Ganggang Kersik), Oscillatorium sp. dan Lyngbia sp. (Ganggang 
Biru Hijau). Dilihat dari nilai keanekaragaman jenis plankton (H’) 
pada bulan Desember 1998 dengan nilai antara 1.292 - 1.9594, 
menunjukkan bahwa badan air Teluk Bontang berkualitas sedang. 
Sedangkan nilai indeks keanekaragaman jenis plankton untuk 
bulan Januari 1999 menunjukkan kualitas perairan tersebut cukup 
baik.
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Menyelamatkan Mangrove
KONSERVASI in-situ meliputi pelestarian hutan alam primer, 
hutan mangrove (bakau), terumbu karang, sempadan pantai dan 
kawasan rawa-rawa. Hutan alam primer yang berada di tengah 
lingkungan Perusahaan merupakan mosaik yang masih tersisa 
dan menggambarkan kondisi hutan hujan tropis dataran rendah 
masa lalu yang sudah mulai hilang dari bumi Kalimantan. Terdapat 
415 jenis tumbuhan yang di antaranya umurnya telah mencapai 
450 tahun lebih. Hutan tersebut dihuni oleh jenis-jenis mamalia 
besar seperti owaowa Hylobates muelleri, monyet ekor panjang 
Macaca vascicularis, bekantan dan kukang. Keanekaragaman 
burung sangat tinggi, yaitu 31 jenis burung, di antaranya elang 
bondol dan burung madu kelapa.

Sempadan pantai, hutan bakau dan rawa-rawa pasang surut 
merupakan bagian dari upaya konservasi in-situ oleh Perusahaan. 
Kekayaan vegetasi cukup tinggi, terdapat sepuluh jenis mangrove. 
Beberapa jenis burung air seperti bangau tongtong, cangak 
merah, pecuk ular, kowak malam, kuntul perak dan burung elang. 
Ditemukan juga mamalia bekantan dan reptilia besar seperti buaya 
dan biawak. Perusahaan menerapkan monitoring terumbu karang 
dan transplantasi dalam rangka konservasi insitu. Pelestarian 
keanekaragaman hayati terumbu karang dilakukan dengan 
monitoring reef check program, dan transplantasi terumbu karang 
bekerjasama dengan Yayasan Reef Check Indonesia, kampanye 
penyelamatan terumbu karang dan program bersih-bersih pantai.

Kelestarian hutan secara langsung akan mendukung kelancaran 
operasional kilang, terutama dalam penyerapan emisi CO2 dan 
menjaga cadangan air tanah, serta kelestarian hutan mangrove, 
selain dapat mencegah intrusi air laut, mereduksi emisi CO2 
juga mencegah terjadinya abrasi yang dapat menyebabkan 
pendangkalan alur pelayaran kapal NGL.

Badak LNG berkontribusi dalam pelestarian hutan di luar kawasan 
Perusahaan, yaitu melalui pelestarian Taman Nasional Kutai. 
Kemitraan berlangsung sejak tahun 1996 sampai sekarang. 
Kontribusi Badak LNG dalam pelestarian Taman Nasional Kutai 
(TNK) mendapat pengakuan berupa penghargaan dari Kementerian 
Kehutanan.

Bentuk kegiatan kemitraan di antaranya konservasi orangutan, 
pelestarian keanekaragaman hayati, cerdas cermat mengenai 
pelestarian hutan, pencegahan kebakaran, dan lain-lain. 
Perusahaan bersama-sama masyarakat sekitar menjaga 
kelestarian hutan bakau di kawasan pantai Bontang seluas 
600 hektar, melalui sosialisasi manfaat bakau, pelatihan dan 
penyediaan dana untuk pembibitan dan penanaman bakau serta 
pengolahan buah bakau menjadi berbagai jenis makanan.
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Peran Masyarakat
Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat 
tentang fungsi ekologis hutan mangrove akan 
cenderung menimbulkan persepsi yang kurang 
menguntungkan dalam upaya-upaya pengelolaan 
hutan mangrove. Rendahnya persepsi positif 
tentang pembatasan pemanfaatan, pemberian 
sangsi dan lainnya, merupakan indikasi bahwa 
kesadaran ke arah pengelolaan lingkungan yang 
baik, masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Perilaku negatif yang mengancam degradasi 
kualitas dan kuantitas hutan mangrove, antara 
lain adalah untuk pembuatan tambak, perluasan 
permukiman, penguasaan lahan dan adanya 
spekulasi ganti rugi lahan. Kasus-kasus ini 
intensitasnya semakin tinggi pada daerah-daerah 
yang dekat pusat pertumbuhan perekonomian 
misalnya daerah di dekat operasional perusahaan 
besar atau kawasan perumahan. 

Sedangkan upaya-upaya pembuatan dan 
perluasan tambak, walaupun frekuensinya kecil 
akan tetapi dapat membabat hutan mangrove 
dengan luasan yang besar. Selain itu, pemilik 
tambak, pada umumnya adalah orang yang 
memiliki modal besar, sehingga biasanya juga 
adalah bukan dari warga masyarakat setempat. 
Hal itu dapat merupakan potensi konflik yang 
setiap saat dapat mencuat. Demikian pula perilaku 
membuang sampah dan limbah masyarakat 
pantai yang cenderung ke arah laut, akan lebih 
memperburuk keadaan hutan mangrove yang ada 
di daerah tersebut.

Pada umumnya masyarakat desa-desa pantai 
di Kecamatan Bontang Selatan memanfaatkan 
kayu mangrove untuk kebutuhan kayu bakar. 
Pemanfaatan kayu untuk bahan bakar tersebut 
telah membudaya sejak lama. Pada umumnya, 
masyarakat menggangap bahwa kayu mangrove 
sebagai bahan bakar yang paling baik dengan 
berbagai keuntungannya, dibanding dengan bahan 
bakar lain yang ada pada saat ini.
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Ekosistem 
Terumbu Karang
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
PPLH Lemlit Universitas Diponegoro tahun 
2010, terdapat 34 jenis  terumbu karang yang 
hidup di Perairan Kota Bontang. Karang yang 
tumbuh di Perairan Kota Bontang sebagian 
besar memiliki bentuk massive dan sub 
massive yang disebabkan oleh pengaruh 
polutan berupa sedimen. Sedimen yang terjadi 
kemungkinan berasal dari bahan-bahan 
organik. Kondisi sedimentasi ini menyebabkan 
dominasi tumbuhnya karang jenis Porites 
cylidrica atau karang foliose Montipora foliose 
yang merupakan jenis karang hidup di perairan 
keruh akibat bahan organik tersebut. 

Penyebab kekeruhan mungkin berasal dari 
tumbuhan lamun atau mangrove yang hancur 
atau yang telah mati mengingat lokasi 
ekosistem terumbu karang yang berdekatan 
dengan lokasi lamun maupun mangrove.  
Karang di Perairan Kota Bontang memiliki  
kondisi yang berbeda-beda. Daerah yang 
masih  memiliki terumbu karang yang baik 
berdasarkan indeks kematian karang adalah 
di daerah Melahing dengan indeks 12,35%. 
Badak-badak  merupakan daerah yang 
memiliki terumbu karang yang rusak karena 
indeks kematian karang tertinggi yaitu sebesar 
89,25%.
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Terumbu dan
Ikan Karang
Salah satu manfaat terpenting ekosistem terumbu karang adalah 
menjadi habitat untuk ikan-ikan karang yang bernilai ekonomis karena 
estetika penampilannya sebagai ikan hias maupun nilai ekonomisnya 
sebagai bahan makanan. Di perairan Bontang, banyak masyarakat 
mulai membudidayakan ikang-ikan karang. Kegiatan usaha budidaya 
ikan karang antara lain dilakukan masyarakat Kampung Bontang Kuala, 
selain mereka melakukan kegiatan penangkapan dan budidaya rumput 
laut. Jenis ikan karang yang dibudidayakan dari jenis ikan kerapu 
sunu Plectropomus leopardus, kerapu macan Epinephelus quoyanus 
dan kerapu lumpur Epinephelus coioides. Usaha budidaya ini telah 
berlangsung cukup lama dan biasanya para pembudidaya mencari bibit 
ikan di sekitar daerah mangrove yang tumbuh di sekitar perkampungan 
dan terkadang pembudidaya membeli bibit ikan di darat. Sistem 
keramba jaring tancap adalah sistem yang dikembangkan oleh 
pembudidaya ikan karang di Kampung 

Selain itu masyarakat juga memanfaatkan kolong rumah sebagai 
tempat pemeliharaan. Masyarakat juga mengembangkan keramba 
tancap (stationer net cage) selain memanfaatkan kolong rumah 
mereka. Karamba ini memiliki ukuran bervariasi dan  terdiri atas 
beberapa bagian dan tersusun atas beberapa material
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Terumbu Karang 
Selamat Tanpa Bom
Kelompok Budidaya Ikan Kedo-Kedo Sunu Abadi di 
Kelurahan Bontang Kuala yang berdiri tahun 2010. 
Anggotanya adalah mantan para pengebom ikan, 
beberapa diantaranya pernah berurusan dengan 
polisi dan merasakan tembok ruang tahanan, 
beberapa yang lain kehilangan anggota tubuh karena 
ledakan bom ikan. 

Para pengebom ini umumnya beroperasi di perairan 
sekitar Bontang, termasuk perairan yang kaya 
terumbu karang, karena di lokasi itulah ikan-ikan 
karang mudah diperoleh. Di Bontang Kuala, terdapat 
sekitar 200-an pengebom ikan yang mampu meracik 
sendiri bom ikan berukuran kecil yang dibuat dari 
botol minuman penambah energi dengan tambahan 
bahan-bahan kimia yang relatif mudah diperoleh di 
pasaran. Aktivitas itu membuat kualitas terumbu 
karang di perairan Bontang dalam kondisi yang 
buruk. Karang-karang muda yang tumbuh dengan 
lambat 2-4 cm per tahun habis dihancurkan bom 
ikan sehingga ekosistem ini tidak dapat pulih. 

Operasi penangkapan yang dilakukan aparat polisi, 
TNI dan Dinas Kelautan dan Perikanan, lambat laun 
membuahkan hasil. Persuasi yang mereka lakukan 
kepada para nelayan secara terus-menerus tentang 
bahaya menangkap ikan memakai bom, dampaknya 
terhadap perikanan dan terumbu karang serta 
ancaman hukuman penjara, ternyata membuat jera. 

Mahmuddin yang Ketua Kelompok Sunu Abadi 
berhenti mengebom tahun 2009 setelah Kepala 
Kantor Dinas Perikanan memberinya jalan keluar 
agar mengajukan proposal budidaya ikan karang 
kepada perusahaan-perusahaan yang terhadap 
di Bontang. Mahmuddin yang kehilangan jari 
manis dan tengah karena bom ikan itu, akhirnya 
luluh dan mengajak beberapa temannya untuk 
membentuk kelompok pembudidaya ikan dan 
berhasil mendapatkan bantuan dana untuk 
mengikuti pelatihan di Lampung, dari Badak LNG. 
Para pengebom itu kini mendirikan beberapa 
kelompok budidaya ikan, mendapatkan berbagai 
pelatihan budidaya serta modal awal untuk membeli 
bibit ikan. Para nelayan Sunu Abadi bersiap untuk 
panen perdana ikan kerapu yang dulu mereka biasa 
dapatkan dengan mengebomnya.
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Ancaman di Pesisir
Potensi yang begitu besar dimiliki Kota Bontang, baik 
sumber daya alam yang dapat pulih maupun yang 
tidak dapat pulih, merupakan tumpuan pembangunan 
Kota Bontang dimasa yang akan datang, dimana 
segenap aktifitas serta permukimannya dengan 
derap pembangunan yang sangat intensif berada di 
kawasan pesisir. Kenyataan menunjukkan bahwa 
besarnya tekanan penduduk dengan dinamika sosial 
ekonomi dan tuntutan pemerintah daerah untuk 
memperoleh sumber dana bagi peningkatan akselerasi 
pembangunan telah memberikan dampak yang kurang 
menguntungkan bagi lingkungan hidup dan sumber 
daya alam yang menjadi modal pembangunan masa 
kini dan masa yang akan datang. 

Isu dan permasalahan di pesisir Kota Bontang 
tidak jauh beda dengan permasalahan kota-kota 
pesisir lainnya di Indonesia. Permasalahan yang ada 
berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir 
oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya ini selalu 
menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik 
pesisir Kota Bontang. Kerusakan fisik lingkungan 
antara lain disebabkan oleh adanya aktivitas di darat 

dan aktivitas di laut. Kerusakan yang disebabkan oleh 
aktivitas di darat adalah pencemaran akibat limbah 
buangan industri dan rumah-tangga, sedangkan 
aktivitas di laut adalah adanya abrasi pantai, 
sedimentasi di dasar perairan pantai, dan kerusakan 
ekosistem terumbu karang serta ekosistem pesisir 
lainnya.

Kerusakan fisik lingkungan ini tidak terlepas dari 
adanya konflik pemanfaatan ruang dari berbagai 
kegiatan yang ada di pesisir Kota Bontang. Di kawasan 
pesisir Kota Bontang, intensitas penggunaan atau 
pemanfaatan ruang cukup tinggi sehingga berpeluang 
timbulnya masalah yang berakibat negatif bagi 
keberlanjutan keberadaan sumber daya alam pesisir 
Kota Bontang. Hasil penelitian UGM (2001), Sucofindo 
(2001), UNDIP (2002) dan IPB (2010) menunjukkan 
adanya pencemaran, erosi, degradasi fisik habitat 
potensial seperti mangrove dan terumbu karang, 
serta konflik penggunaan ruang dan sumber daya di 
kawasan pesisir dan laut kota Bontang, yang pada 
akhirnya mengancam kelestarian lingkungan dan 
pembangunan yang berkelanjutan.
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Menurut Potensi perubahan bentang alam dan 
ekosistem pesisir Bontang, antara lain dapat 
diakibatkan oleh:

• Kawasan pesisir dan laut Kota Bontang saat 
ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yaitu 
industri (PKT, BADAK, PT. Indominco), kawasan 
lindung (Taman Nasional Kutai), permukiman, 
pertambakan, budidaya laut, alur pelayaran, 
pelabuhan, daerah penangkapan ikan dan 
pariwisata. Kaitannya dengan penggunaan ruang 
oleh industri besar yang ada di wilayah ini, belum 
ada kajian yang membahas tentang kontribusi 
industri terhadap masyarakat dan sumber daya 
pesisir, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 

• Terjadinya degradasi lingkungan di beberapa 
lokasi di Kota Bontang antara lain : kerusakan 
terumbu karang, abrasi laut yang menyebabkan 
pulau-pulau kecil menjadi berkurang luasannya, 
misalnya Pulau Beras Basah yang menjadi andalan 
pariwisata Kota Bontang, hutan mangrove yang 
dialihkan penggunaannya untuk pertambakan dan 
pemanfaatan lainnya.

• Aktivitas industri di Kota Bontang memiliki potensi 
untuk terjadinya perubahan karakter dari ekosistem 
pesisir dan laut.

• Masih dominannya sektor industri migas yang 
mengandalkan eksploitasi sumberdaya tak 
terbaharui (non-renewable resources) sementara 
sektor-sektor yang berkaitan dengan kawasan 
pesisir dan laut masih belum termanfaatkan secara 
optimal

Adanya rencana pengembangan Kota Bontang 
yaitu perluasan kawasan pesisir yang mencakup 
Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kertanegara, 
rencana penggunaan lahan di wilayah perluasan Kota 
Bontang, rencana pemanfaatan kawasan pesisir kota 
Bontang sampai tahun 2027 yang meliputi kawasan 
lindung, kawasan budidaya, pariwisata, perikanan 
tangkap, industri, pemukiman. Rencana tersebut 
selama ini belum didukung dengan kajian ilmiah 
penetapan kawasan. Untuk itulah pemerintah Kota 
Bontang melalui Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPEDA) bekerjasama dengan Pusat Kajian 
Sumber daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB telah 
menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang 
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang 
mengatur hal tersebut.
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Mangrove  
Menjaga Kehidupan 
Mangrove dan bakau dapat diibaratkan dua orang 
penjaga yang bertugas melindungi manusia dari 
berbagai bahaya sekaligus memberikan pangan. 
Bahaya angin topan, erosi, abrasi, bahan-bahan 
beracun, dan menyediakan habitat untuk pemijahan 
ikan, habitat berbagai jenis flora dan fauna pesisir, 
pengendapan sedimentasi daratan,  sampai ekowisata 
dan kayu bakar.  

Kawasan pesisir Bontang masih memiliki bentang 
mangrove dan bakau relatif luas, walaupun di berbagai 
tempat telah dirambah dan diubah menjadi peruntukan 
lain seperti permukiman, pelabuhan, atau diambil 
kayunya untuk berbagai keperluan bahkan dibuka untuk 
tempat pembuangan sampah. 

Formasi hutan mangrove di sekitar daerah operasi 
Badak LNG didominasi oleh jenis Rhizopora apiculata 
memiliki kondisi yang cukup baik dan terjaga. 
Formasi yang rapat dari jenis Rhizopora apiculata 
memperlihatkan kondisi yang klimaks dari komposisi 
hutan Mangrove pada area tersebut. Komposisi hutan 
Mangrove pada Badak LNG memiliki kerapatan yang 
sangat tinggi, sehingga keadaan seperti ini memiliki 
pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan 
ekosistem dan penyusunnya. Rhizopora apiculata 
merupakan jenis mangrove yang tumbuh pada daerah 
garis pantai yang berlumpur dan tidak berpasir, jenis 
individu ini merupakan lapisan vegetasi terluar dari 
garis pantai yang berhadapan langsung dengan 
terjangan ombak air laut.

Pada garis pantai yang lain di luar kawasan hutan 
mangrove terutama dekat tangki LPG terbentuk formasi 
mangrove yang mengalami suksesi sebagai indikasi 
perubahan dan perkembangan. Pada area ini dapat 
ditemukan beberapa jenis mangrove seperti: Avicennia 
marina, Avicennia lanata, Bruguiera cylindrica, B. 
gymnorhiza, Ceriops tagal, Excoecariaagallocha, 
Lumnitzera racemosa, L.littorea, dan Xylocarpus 
granatum yang menyusun komposisi hutan bakau 
pada area yang agak lebih kering lagi. Di bagian yang 
lebih ke dalam pada bagian yang masih tergenang 
pasang dapat ditemukan jenis Bruguiera sp. dan ada 
juga terlihat jenis dari Aegiceras corniculatum yang 
merupakan penyusun dari keanekaragaman hayati 
dalam hutan mangrove tersebut.
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Hama Mangrove 
Dijumpai hama pemakan daun Hypomeses 
squamosus F. pada Rhizophora apiculata di lokasi 
sekitar lapangan golf. Hama ini sangat cepat 
perkembangbiakannya dan bersifat polifagus 
(memakan segala jenis tumbuhan). Sifat dari 
kerusakannya sangat parah sekali, tumbuhan 
mangrove yang terserang daun-daunnya, 
kemungkinan akan habis dan tanaman akan merana 
tumbuhnya. 

Ditemukan hama penggerek buah Conopomorpha 
eugeriella pada C. tagal di lokasi Berbas Pantai, Teluk 
Sekangat dan Sekambing Muara. Serangan hama 
penggerek buah C. tagal ini sangat berat sekali. 
Karena dari seluruh buah yang dihasilkan C. tagal, 
buah yang terlihat sehat hanya tinggal 5 % saja.

Terdapat kutu daun Aleyrodidae pada tumbuhan 
Rhizophora apiculata, R. mucronata dan C. tagal. Kutu 
daun ini akan cepat berkembang apabila kelembapan 
di sekitar tanaman cukup tinggi. Kutu ini menimbulkan 
kerusakan dengan menghisap cairan sel pada daun, 
sehingga daun menunjukkan gejala khlorosis belang-
belang. C. tagal merupakan jenis mangrove yang 
sangat rentan terhadap kutu daun ini.

Banyaknya penyakit bercak kelabu yang disebabkan 
jamur Pestalotia sp. Pada Rhizophora mucronata dan 
R. apiculata penyebabnya adalah jamur Pestalotia 
sp. Penyebab penyakit bercak kelabu ini sebenarnya 
parasit lemah. Jamur berkembang dimulai pada 
tempat-tempat atau bekas gigitan dan cakaran 
(claw) serangga. Warna bercak dimulai dari coklat 
kekuningan dan akhirnya berubah menjadi kelabu, 
yang dapat membesar ke seluruh permukaan 
daun. Penyakit ini pada tumbuhan mangrove tidak 
menimbulkan kerusakan yang berarti, tetapi sangat 
menghambat pertumbuhan tanaman mangrove di 
persemaian.
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Cerita dari Bakau
Salah satu ekosistem yang mengalami perubahan paling 
signifikan di Kota Bontang adalah ekosistem bakau 
dan mangrove di sepanjang pesisir.   Namun, kegiatan 
penanaman mangrove juga menyebar dengan cepat, mulai 
dari perusahaan, sekolah, dan para staf kantor pemerintahan.  
Semangat restorasi lingkungan ini memberikan ide 
kepada program community development PT Badak untuk 
menyedikan bibit mangrove yang selama ini, sebagian besar 
dipasok dari luar Kota Bontang. Bila semua bibit mangrove 
ini dapat disediakan sendiri oleh masyarakat Bontang, maka 
kegiatan itu bisa menjadi sumber pemasukan baru dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.   

Tanggal 6 April 2013  Presiden Direktur Badak LNG Nanang 
Untung akhirnya meresmikan Mangrove Information Center 
(MIC). Rumah mangrove ini merupakan unggulan community 
development  Badak LNG dan merupakan pengembangan 
program mangrove dalam Proper Gold tahun 2012. Fasilitas  
pembibitan itu mendapatkan bantuan Rp 300 juta dari 
Badak LNG, dan sekarang sudah mampu memasok semua 
kebutuhan bibit mangrove yang dibutuhkan masyarkat 
Bontang.   Kini MIC telah dilengkapi dengan ruang pelatihan 
sekaligus ruang diskusi beserta informasi yang cukup 
lengkap tentang seluk beluk ekosistem mangrove. 

Fasilitas itu juga memperkerjakan beberapa karyawan 
yang mencari dan menanam bibit di pesemaian, dan akan 
mendapatkan upah dari pekerjaan mereka dan jumlah bibit 
mangrove yang berhasil terjual.  Para pekerja yang beberapa 
diantaranya perempuan, dulunya adalah ibu rumah tangga 
yang tak bekerja tetapi setelah bergabung mendapatkan 
tambahan penghasilan.    

Tujuan jangka pendek MIC  adalah mendorong kemandirian 
masyarakat pesisir dengan cara memiliki  pembibitan sendiri, 
penanaman dan pengamanan hutan mangrove.  Masyarakat 
pesisir juga diharapkan mampu mengembangkan minat 
dan ketrampilan untuk memanfaatkan produk mangrove 
non-mangrove melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas 
produksi.  Sedangkan tujuan jangka panjang adalah 
melakukan konservasi mangrove dan mengintegrasikannya 
dengan program Kota Bontang khususnya ekowisata pesisir.   
Beberapa kegiatan selain pembibitan adalah pembuatan 
sirup, dodol, tepung dan penganan khas mangrove.  
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11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

1 Cercopithecidae Monyet Ekor Panjang Macaca fascicularis - -
2 Cercopithecidae Bekantan *) Nasalis larvatus Endangered *
3 Cercopithecidae Monyet Ekor Pendek (Beruk) **) Macaca nemestrina Vulnerable -
4 Hylobatidae Owa Kalawat *) Hylobates muelleri - *
5 Lorisidae Kukang *) Nycticebus coucang Vulnerable *
6 Muridae Tikus Pohon Niviventer cremoriventer - -
7 Mustelidae Berang-berang Lutra sp.
8 Sciuridae Bajing Ekor Pendek Sundasciurus lowii - -
9 Sciuridae Bajing Kelapa Callosciurus notatus - -
10 Suidae Babi Sus sp. - -
11 Payau
12 Tupaiidae Tupai Ramping Tupaia gracilis Vulnerable -
13 Mustelidae Musang Akar Arctogalidia trivirgata - -
14 Viverridae Musang Pandan Paradoxurus hermaphroditus

1 Accipitridae Elang Bondol *) Haliastur indus - *
2 Accipitridae Elang Laut Perut Putih *) Haliaeetus leucogaster - *
3 Accipitridae Elang Hitam *) Ictinaetus malayensis - *
4 Alcedinidae Pekaka Emas *) Pelargopsis capensis - *
5 Alcedinidae Cekakak Cina *) Halcyon pileata - *

6 Anhingadae Pecuk Ular *) Anhinga melanogaster Near Threatened *
7 Apodidae Walet  Sapi Collocalia esculenta - -
8 Apodidae Walet Sarang Hitam Collocalia maxima - -
9 Ardeidae Kowak Malam Kelabu Nycticorax nycticorax - -
10 Ardeidae Cangak Merah Ardea purpurea - -
11 Ardeidae Kuntul Kerbau *) Bubulcus ibis - *
12 Ardeidae Kuntul Perak *) Egretta intermedia - *
13 Artamidae Kekep Babi Artamus leucorhynchus - -
14 Campephagidae Sepah Tulin Pericrocotus igneus - -
15 Caprimulgidae Cabak Kota Caprimulgus affinis - -
16 Chloropseidae Cipoh Kacat Aegithina tipia - -
17 Ciconiidae Bangau Tong-tong Leptoptilos javanicus - -
18 Columbidae Punai Treron sp. - -
19 Columbidae Perkutut Jawa Geopelia striata - -
20 Columbidae Tekukur Biasa Streptopelia chinensis - -
21 Columbidae Pergam Ducula sp. - -
22 Columbidae Punai Gading Treron vernans - -
23 Corvidae Gagak Hutan Corvus enca - -
24 Cuculidae Wiwik kelabu Cacomantis merulinus - -
25 Dicaeidae Cabai Bunga Api Dicaeum trigonostigma - -
26 Dicaeidae Cabai Polos Dicaeum concolor - -
27 Falconidae Alap-alap Capung Microhierax fringillarius - -
28 Laniidae Bentet Kelabu Lanius schach - -
29 Muscicapidae Kipasan Belang *) Rhipidura javanica - *
30 Muscicapidae Sikatan *) Rhinomyias sp. - -

Lokasi

No. Family Nama Lokal Nama Latin

Status

E F G H I J K IUCN 
REDLIST

UU NO.5/1990 
DAN            

PP NO.7/1999

A B C D

Mamalia

Aves

Burung Madu Sepah Raja *) Aethopyga siparaja - *31 Nectariniidae
Burung Madu Kelapa 32 Nectariniidae *) Anthreptes malacensis - *
Madu Belukar *) Anthreptes Singalensis - *33 Nectariniidae
Madu Sriganti *) Nectarinia jugularis - *34 Nectariniidae

35 Nectariniidae Burung Madu Polos Anthreptes simplex - -
36 Nectariniidae Burung Madu Bakau Nectarinia calcostetha - -
37 Picidae Tukik Tikus Sasia abnormis - -
38 Picidae Caladi tilik Picoides mollucensis - -
39 Picidae Pelatuk Pangkas Blythipicus rubiginosus - -
40 Plocidae Burung Gereja Passer montanus - -
41 Plocidae Bondol Rawa Lonchura malacca - -
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Keterangan:

A. Hutan Alam;
B. Taman Anggrek;
C. Area 9;
D. Fiber glass shop(Area 9);
E. TPA ; F.PC3 dan4;
G. TCN;
H. Nam Nam;
I. Swamp area;
J. Hutan Mangrove dan
K. Pantai Marina

*) dilindungi UU No 05 Tahun 1990;
 Status :  Endanger ( No 2); 

Vulnerable (No 3 dan 5);
 Near Threatened ( No 6)
 berdasarkan IUCN Red List

Tabel. Perbandingan  
jenis Fauna yang 
ditemukan Tahun 2011 
dan Tahun 2012 di 
Lingkungan  Industri 
PT Badak Bontang
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11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

1 Cercopithecidae Monyet Ekor Panjang Macaca fascicularis - -
2 Cercopithecidae Bekantan *) Nasalis larvatus Endangered *
3 Cercopithecidae Monyet Ekor Pendek (Beruk) **) Macaca nemestrina Vulnerable -
4 Hylobatidae Owa Kalawat *) Hylobates muelleri - *
5 Lorisidae Kukang *) Nycticebus coucang Vulnerable *
6 Muridae Tikus Pohon Niviventer cremoriventer - -
7 Mustelidae Berang-berang Lutra sp.
8 Sciuridae Bajing Ekor Pendek Sundasciurus lowii - -
9 Sciuridae Bajing Kelapa Callosciurus notatus - -
10 Suidae Babi Sus sp. - -
11 Payau
12 Tupaiidae Tupai Ramping Tupaia gracilis Vulnerable -
13 Mustelidae Musang Akar Arctogalidia trivirgata - -
14 Viverridae Musang Pandan Paradoxurus hermaphroditus

1 Accipitridae Elang Bondol *) Haliastur indus - *
2 Accipitridae Elang Laut Perut Putih *) Haliaeetus leucogaster - *
3 Accipitridae Elang Hitam *) Ictinaetus malayensis - *
4 Alcedinidae Pekaka Emas *) Pelargopsis capensis - *
5 Alcedinidae Cekakak Cina *) Halcyon pileata - *

6 Anhingadae Pecuk Ular *) Anhinga melanogaster Near Threatened *
7 Apodidae Walet  Sapi Collocalia esculenta - -
8 Apodidae Walet Sarang Hitam Collocalia maxima - -
9 Ardeidae Kowak Malam Kelabu Nycticorax nycticorax - -
10 Ardeidae Cangak Merah Ardea purpurea - -
11 Ardeidae Kuntul Kerbau *) Bubulcus ibis - *
12 Ardeidae Kuntul Perak *) Egretta intermedia - *
13 Artamidae Kekep Babi Artamus leucorhynchus - -
14 Campephagidae Sepah Tulin Pericrocotus igneus - -
15 Caprimulgidae Cabak Kota Caprimulgus affinis - -
16 Chloropseidae Cipoh Kacat Aegithina tipia - -
17 Ciconiidae Bangau Tong-tong Leptoptilos javanicus - -
18 Columbidae Punai Treron sp. - -
19 Columbidae Perkutut Jawa Geopelia striata - -
20 Columbidae Tekukur Biasa Streptopelia chinensis - -
21 Columbidae Pergam Ducula sp. - -
22 Columbidae Punai Gading Treron vernans - -
23 Corvidae Gagak Hutan Corvus enca - -
24 Cuculidae Wiwik kelabu Cacomantis merulinus - -
25 Dicaeidae Cabai Bunga Api Dicaeum trigonostigma - -
26 Dicaeidae Cabai Polos Dicaeum concolor - -
27 Falconidae Alap-alap Capung Microhierax fringillarius - -
28 Laniidae Bentet Kelabu Lanius schach - -
29 Muscicapidae Kipasan Belang *) Rhipidura javanica - *
30 Muscicapidae Sikatan *) Rhinomyias sp. - -

Lokasi

No. Family Nama Lokal Nama Latin

Status

E F G H I J K IUCN 
REDLIST

UU NO.5/1990 
DAN            

PP NO.7/1999

A B C D

Mamalia

Aves

Burung Madu Sepah Raja *) Aethopyga siparaja - *31 Nectariniidae
Burung Madu Kelapa 32 Nectariniidae *) Anthreptes malacensis - *
Madu Belukar *) Anthreptes Singalensis - *33 Nectariniidae
Madu Sriganti *) Nectarinia jugularis - *34 Nectariniidae

35 Nectariniidae Burung Madu Polos Anthreptes simplex - -
36 Nectariniidae Burung Madu Bakau Nectarinia calcostetha - -
37 Picidae Tukik Tikus Sasia abnormis - -
38 Picidae Caladi tilik Picoides mollucensis - -
39 Picidae Pelatuk Pangkas Blythipicus rubiginosus - -
40 Plocidae Burung Gereja Passer montanus - -
41 Plocidae Bondol Rawa Lonchura malacca - -



11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

42 Pycnonotidae Kutilang Pygnonotus aurigaster - -
43 Pycnonotidae Cerucuk Pycnonotus goiavier - -
44 Rallidae Ayam-ayaman - - -
45 Rallidae Kareo Padi Amaurornis phoenicurus - -
46 Scolopacidae Trinil Pantai Actitis hypoleucos - -
47 Scolopacidae Kedidi Calidris sp. - -
48 Scolopacidae Gajahan Besar Numenius arquata - -
49 Silviidae Remetuk Laut Gerygone sulphurea - -
50 Silviidae Cinenen Orthotomus sp. - -
51 Silviidae Prenjak Rawa Prinia flaviventris - -
52 Silviidae Cinenen Kelabu Orthotomus ruficeps - -
53 Strigidae Celepuk Reban Otus lempiji - -
54 Sturnidae Kerak Kerbau Acridoteres javanicus - -
55 Sturnidae Tiung Gracula religiosa - -
56 Sturnidae Jalak Sturnus sp. - -
57 Sturnidae Perling Kumbang/Pialing Aplonis panayensis - -
58 Timaliidae Ciung  Air  Coreng Macronous gularis - -

1 Colubridae Ular lidi Dendrelaphis pictus - -
2 Elapidae Kobra Naja sp. - -
3 Pytonidae Ular Sawa/Batik Python reticulatus - -
4 Scincidae Kadal Mabouya multifasciatta - -
5 Agamidae Bunglon Gonocephalus sp. - -
6 Varanidae Biawak Varanus salvator - -
7 Ular air

1 Katak Bufo sp.
2 Katak pohon

1 Acrididae Belalang bersungut Pendek - -
2 Aesnidae Capung Loreng - -
3 Agrionidae Capung Jarum Pseudagrion sp. - -
4 Apidae Lebah - -
5 Blattidae Kecoa Kayu - -
6 Calliphoridae Lalat Hijau - -
7 Cicadidae Tonggeret - -
8 Coccinellidae Kumbang Ladybird - -
9 Copiphorinae Belalang Kepala Kerucut Neoconocephalus ensiger - -
10 Formicidae Semut - -

11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

11 Gryllidae Jangkrik - -
12 Libellulidae Capung Merah Neurothemis terminata - -
13 Libellulidae Capung Perut Merah Crocothemis sp. - -
14 Muscidae Lalat - -
15 Papilionidae Kupu-kupu - -
16 Pyralidae Ngengat - -
17 Scarabaeidae Kumbang Skarabid - -
18 Sphecidae Tabuh-tabuhan - -
19 Tettigoniidae Belalang Bersungut Panjang - -

1 Julidae Kaki Seribu Julus sp. - -
2 Scolopendridae Kelabang Scolopendra sp.

1 Araneadae Laba-laba Aranea sp. - -

Myriapoda

Arachnida

No. Family Nama Lokal Nama Latin

Status

G H I

KA

Reptil

No. Family Nama Lokal Nama Latin

F

G H I J

A B C D E K

Lokasi

Lokasi

Amphibi

IUCN 
REDLIST

B C D E

Insecta

J

Status

UU NO.5/1990 
DAN            

PP NO.7/1999

IUCN 
REDLIST

UU NO.5/1990 
DAN            

PP NO.7/1999

F



Keterangan:

A. Hutan Alam;
B. Taman Anggrek;
C. Area 9;
D. Fiber glass shop(Area 9);
E. TPA ; F.PC3 dan4;
G. TCN;
H. Nam Nam;
I. Swamp area;
J. Hutan Mangrove dan
K. Pantai Marina

*) dilindungi UU No 05 Tahun 1990;
 Status :  Endanger ( No 2); 

Vulnerable (No 3 dan 5);
 Near Threatened ( No 6)
 berdasarkan IUCN Red List

Konservasi Keanekaragaman Hayati
Badak LNG 115

11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

42 Pycnonotidae Kutilang Pygnonotus aurigaster - -
43 Pycnonotidae Cerucuk Pycnonotus goiavier - -
44 Rallidae Ayam-ayaman - - -
45 Rallidae Kareo Padi Amaurornis phoenicurus - -
46 Scolopacidae Trinil Pantai Actitis hypoleucos - -
47 Scolopacidae Kedidi Calidris sp. - -
48 Scolopacidae Gajahan Besar Numenius arquata - -
49 Silviidae Remetuk Laut Gerygone sulphurea - -
50 Silviidae Cinenen Orthotomus sp. - -
51 Silviidae Prenjak Rawa Prinia flaviventris - -
52 Silviidae Cinenen Kelabu Orthotomus ruficeps - -
53 Strigidae Celepuk Reban Otus lempiji - -
54 Sturnidae Kerak Kerbau Acridoteres javanicus - -
55 Sturnidae Tiung Gracula religiosa - -
56 Sturnidae Jalak Sturnus sp. - -
57 Sturnidae Perling Kumbang/Pialing Aplonis panayensis - -
58 Timaliidae Ciung  Air  Coreng Macronous gularis - -

1 Colubridae Ular lidi Dendrelaphis pictus - -
2 Elapidae Kobra Naja sp. - -
3 Pytonidae Ular Sawa/Batik Python reticulatus - -
4 Scincidae Kadal Mabouya multifasciatta - -
5 Agamidae Bunglon Gonocephalus sp. - -
6 Varanidae Biawak Varanus salvator - -
7 Ular air

1 Katak Bufo sp.
2 Katak pohon

1 Acrididae Belalang bersungut Pendek - -
2 Aesnidae Capung Loreng - -
3 Agrionidae Capung Jarum Pseudagrion sp. - -
4 Apidae Lebah - -
5 Blattidae Kecoa Kayu - -
6 Calliphoridae Lalat Hijau - -
7 Cicadidae Tonggeret - -
8 Coccinellidae Kumbang Ladybird - -
9 Copiphorinae Belalang Kepala Kerucut Neoconocephalus ensiger - -

10 Formicidae Semut - -

11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

11 Gryllidae Jangkrik - -
12 Libellulidae Capung Merah Neurothemis terminata - -
13 Libellulidae Capung Perut Merah Crocothemis sp. - -
14 Muscidae Lalat - -
15 Papilionidae Kupu-kupu - -
16 Pyralidae Ngengat - -
17 Scarabaeidae Kumbang Skarabid - -
18 Sphecidae Tabuh-tabuhan - -
19 Tettigoniidae Belalang Bersungut Panjang - -

1 Julidae Kaki Seribu Julus sp. - -
2 Scolopendridae Kelabang Scolopendra sp.

1 Araneadae Laba-laba Aranea sp. - -
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Gambar 1.

Pembuatan Plot 
Permanen Dalam Hutan 
Alam Badak LNG

Gambar 2.

Pemasangan Patok Plot 
Permanen Dalam Hutan 
Alam Badak LNG
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Gambar 3.

Pohon induk 
didominasi oleh 
pohon-pohon yang 
berusia tua yang 
memiliki tinggi lebih 
dari 30 m.

Gambar 4.

Pohon induk yang mati 
dalam hutan alam
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Gambar 5.

Pengukuran diameter 
pohon dalam plot 
permanen

Gambar. 4

Pemasangan Tagging 
Pada Plot Permanen
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Gambar. 6

Pohon yang tumbang 
mengakibatkan 
terbentuknya rumpang 
dalam hutan alam.
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Gambar 7.

Katak Pohon (suku 
Rachoporidae) 
ditemukan dalam 
hutan alam

Gambar.

8 Pohon besar yang 
dijadikan habitat bagi 
mamalia besar di 
hutan alam 
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Gambar 9.

Dua jenis tumbuhan 
obat dalam hutan alam 
Badak LNG

Biophytum sensutivum (L.) DC.

Ampelocissus cinnamomea
Planch
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Gambar 10.

Jenis jamur mikoriza di 
lantai hutan alam Badak 
LNG
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