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I. PENDAHULUAN
1.1.

Latarbelakang

Dalam empat tahun terakhir, kita saksikan naiknya perhatian global akan ketahanan pangan
yang dihubungkan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terutama pada tahun
2008 ketika harga pangan meningkat dan menyebabkan bencana kelaparan di Tanjung
Afrika dan bahkan Sahel di tahun 2012 ini masih merasakan dampak kelaparan ini. OHCHR
(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) bahkan membuat
laporan yang menyebutkan perlunya perlindungan ketahanan pangan dan nutrisi ini dalam
kerangka Hak Asasi Manusia.
Di Indonesia sendiri, perhatian pada pengaruh iklim pada pertanian sudah berlangsung
lama dan sudah masuk dalam kebijakan pemerintah sejak Repelita 1 (Muhajir 2010).
Wujudnya adalah berupa program‐program klimatologi, atau penemuan tanaman tahan
hama. Walaupun kecil, namun pemerintah sudah membuat program sekolah lapangan iklim.
Program ini mengajarkan pendidikan soal iklim pada petani, tetapi di beberapa lokasi, juga
berlangsung sebaliknya dimana pengetahuan petani soal iklim, kebiasaan tradisional
pertaniannya dibicarakan. Dalam perkembangan terakhirnya, dibuatkan banyak kebijakan
yang mengarah pada ketahanan pangan, seperti perlindungan lahan pertanian, berbagai
kebijakan yang mengevaluasi tata guna lahan dan peraturan menteri pertanian yang
berhubungan dengan pedoman penggunaan lahan.
Disamping itu, Indonesia juga sudah terlihat mulai mempersiapkan kebijakan dan
kelembagaannya setidaknya dalam enam tahun terakhir. Di tingkat nasional dan beberapa
daerah, kesiapan kelembagaan perubahan iklim telah dilakukan. Demikian pula Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK, Peraturan Presiden No. 61 tahun
2011) telah disusun. Dalam kebijakan yang dibuat itu, sektor pertanian dan pangan
disebutkan sebagai salah satu sektor yang harus diperhatikan lebih. Tapi jika diperhatikan,
terutama dalam segi prioritas pembangunan, hubungan antara perubahan iklim dan
ketahanan pangan ini nampaknya tidak mendapatkan prioritas yang seharusnya, masih
kalah, misalnya dengan kebijakan soal REDD.
Sesuatu yang masih kurang atau sumir dalam proses di atas adalah partisipasi
masyarakat dan koordinasi lintas sektor dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
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Partisipasi masyarakat, tidak hanya dilihat dalam soal terlibatnya dalam proses adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim, tetapi juga dalam penghormatan atas hak masyarakat dalam
menentukan sendiri, berdasarkan pengetahuan lokal yang dipunyainya, strategi adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim, dalam hal ini dalam kerangka mempertahankan ketahanan
pangannya. Untuk mewujudkan penghormatan hak dan pelibatan penuh masyarakat, ada
satu soal yang perlu dan menjadi prasyarat penting, yakni penghormatan atas sistem tenure
mereka agar mendapatkan derajat tertentu keamanan tenurial.
Persoalan tenurial ini juga semakin mendapatkan perhatian pemerintah. Terbukti dari
berbagai inisiatif yang dijalankan, seperti inisiatif Kementerian Kehutanan dengan reformasi
kebijakan tenurial hutan atau munculnya gagasan sertifikat komunal di BPN. Peluang lain
muncul dari penyusunan Perpres mengenai Kawasan Strategis Nasional dan Daerah dan
Rencana Tata Ruang Pulau, penyusunan Rencana Tata Ruang Sungai, percepatan
penyusunan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten berbasis Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS).
Salah satu yang menarik diperhatikan adalah, kami menyebutnya, kebijakan
pembangunan hijau yang lahir di tingkat provinsi. Kebijakan pembangunan hijau ini secara
sadar menempatkan faktor lingkungan dan sosial dalam posisi yang strategis dalam
mengendalikan pembangunan ekonomi. Salah satu provinsi yang memiliki kebijakan
pembangunan itu adalah Kalimantan Tengah. Penting untuk dicermati karena Kebijakan
tersebut harus diperiksa dan dipastikan dapat melindungi dan mempertahankan hak
masyarakat atas tanah (dan sumber daya lainnya) serta pola‐pola pemanfaatan tanahnya
dan sumber daya yang mendukung ketahanan pangannya.
Studi ini, pada akhirnya, bertujuan memeriksa apakah pelaksanaan kebijakan
pembangunan hijau yang sedang berlangsung di Kalimantan Tengah dapat melindungi hak‐
hak tenurial masyarakat adat dan lokal, termasuk juga mengembangkan pola‐pola
pemanfaatannya. Ada banyak fakta di masa lalu yang menunjukkan bagaimana praktik‐
praktik kebijakan pembangunan hijau di masa lalu selalu mengabaikan hak‐hak tenurial dan
praktik pemanfaatan tanah dan sumber daya oleh masyarakat lokal dan adat.
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1.2.

Kerangka Teori

1.2.1. Definisi Ketahan Pangan Dari Berbagai Sudut Pandang 1
Undang‐Undang Pangan No.7 Tahun 1996 memberikan definisi ketahanan pangan sebagai
kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya
pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Sementara USAID (1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai satu kondisi dimana
masyarakat pada satu yang bersamaan memiliki akses yang cukup baik secara fisik maupun
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dietary dalam rangka untuk peningkatan kesehatan
dan hidup yang lebih produktif. Perbedaan mendasar dari dua definisi ketahanan pangan
tersebut yaitu pada UU No 7/1996 menekankan pada ketersediaan, rumah tangga dan
kualitas (mutu) pangan. Sedangkan pada definisi USAID menekankan pada konsumsi,
individu dan kualitas hidup.
FAO (1997) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi di mana semua rumah
tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi
seluruh anggota keluarganya, dan di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami
kehilangan kedua akses tersebut. Hal ini berarti konsep ketahanan pangan mencakup
ketersediaan yang memadai, stabilitas dan akses terhadap pangan‐pangan utama.
Determinan dari ketahanan pangan dengan demikian adalah daya beli atau pendapatan
yang memadai untuk memenuhi biaya hidup (FAO, 1996).
FIVIMS (2005) mengatakan bahwa ketahanan pangan dimana kondisi ketika semua
orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang
cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan
seleranya (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat. Sementara Mercy Corps
(2007) mendefinisikan ketahanan pangan adalah keadaan ketika semua orang pada setiap
saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan,
aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan
sehat.

1

Unknown, 2007. Definisi Ketahanan Pangan Dari Berbagai sumber. Diunduh dari
http://idur.wordpress.com/2007/09/29/ketahanan‐pangan‐i/. 10 Oktober 2012
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Berdasarkan pengertian dan konsep tersebut di atas maka beberapa ahli sepakat
bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu ”ketersediaan
pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan”. Salah satu unsur tersebut tidak
dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang
baik (Arifin, 2004). Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi
jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan
pangan masih dikatakan rapuh. Akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko
terhadap akses dan ketersediaan pangan tersebut merupakan determinan yang esensial
dalam ketahanan pangan (Von Braun et al, 1992).
Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan
memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :
1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu
2. Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan
sosial
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif
Namun sejumlah konsep di atas tidak secara tegas memasukkan keamanan tenurial
sebagai unsur ketahanan pangan, padahal produksi pangan dihasilkan dari sistem pertanian.
Iwan Isa (Direktur Penatagunaan Tanah BPN‐RI) mengatakan bahwa produksi pangan
menjadi unsur utama dalam memperkuat ketahanan pangan. Upaya ke arah itu menjadi
penting. Upaya produksi dalam memperkuat ketahanan pangan dapat ditempuh dengan
dua jalan yaitu jaminan ketersediaan tanah untuk produksi pertanian dan peningkatan akses
masyarakat petani terhadap lahan pertanian. 2 Artinya ketahanan pangan akan juga terjadi
dengan adanya jaminan keamanan tenurial untuk produksi pangan.
1.2.2. Perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap produksi pangan
Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena alam dimana terjadi perubahan nilai
unsur‐unsur iklim baik secara alamiah maupun yang dipercepat akibat aktifitas manusia di
2

Makalah Oleh Iwan Isa (Direktur Penatagunaan Tanah, BPN‐RI): Kebijakan dan Permasalahan Tanah
Mendukung Ketahanan Pangan.
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muka bumi ini. Sejak revolusi industri dimulai hingga sekarang telah menyebabkan
terjadinya peningkatan suhu udara global.
Saat ini, perubahan iklim bukan lagi menjadi perdebatan tentang keberadaannya
tetapi sudah menjadi permasalahan bersama antar komunitas, antar instansi, antar negara
bahkan global untuk mendapat penanganan serius karena begitu banyak aspek kehidupan
yang terkena dampaknya, apalagi sektor pertanian. Produktifitas dan progresifitas sektor
pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama perubahan dan anomali iklim. Oleh
karena itu tidak mengherankan jika banyak pihak menyatakan bahwa usaha di sektor
pertanian merupakan sektor usaha yang berada pada posisi ketidakpastian.
Penurunan produksi pertanian, terutama sumber pangan pokok (staple food) selain
secara inherent disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah yang terus mengalami penurunan
karena intensifnya pemanfaatan lahan, penyempitan lahan pertanian, juga dipengaruhi baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor perubahan dan anomali iklim. Hal ini
mengingat suatu lingkungan pertanaman merupakan satu kesatuan sistem yang saling
berinteraksi, sehingga satu faktor dalam kondisi minimum akan menjadi pembatas bagi
perkembangan

tanaman

secara

keseluruhan.

Guna

mempertahankan

sekaligus

meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan yang berhubungan erat dengan
perubahan dan anomali iklim, maka diperlukan upaya strategis yang salah satu diantaranya
melalui adaptasi dan modifikasi pengelolaan lingkungan pertanaman.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia saat ini banyak mengalami hambatan
dan permasalahan, terutama karena ketersediaan pangan jauh lebih rendah dibanding
jumlah permintaan pangan itu sendiri. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk pada
selang waktu tahun 1990‐2000 yang rata‐rata mencapai 1,49%., pertumbuhan ekonomi
yang pada tahun 2009 mencapai 5,70%., naiknya daya beli masyarakat dan perubahan
selera konsumsi masyarakat. Padahal kapasitas produksi pangan nasional relatif lambat
bahkan mengalami stagnasi yang disebabkan oleh adanya kompetisi dalam pemanfaatan
sumberdaya lahan dan air serta stagnannya pertumbuhan produktivitas lahan dan
berkurangnya jumlah tenaga kerja pertanian. Kondisi ketidakseimbangan inilah yang
mendorong kebijakan impor pangan guna mempertahankan dan meningkatkan penyediaan
7

pangan nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan stabilitas penyediaan pangan
nasional (Nurdin 2011).
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II. PROFIL WILAYAH DAN INISIATIF PENGELOLAAN LAHAN
2.1.

Profil Desa Buntoi

Sejarah Desa
Berbicara tentang asal‐usul nama Buntoi. Ada beragam pendapat mengenai asal usul Desa
tersebut, oleh pemerintah Desa Buntoi sendiri mempunyai cerita tersendiri mengenai asal
usul Desa Buntoi tersebut. Sebelum bernama Desa Buntoi, Pada Tahun 1670 Desa Buntoi
bernama lewu luwuk dalam batawi karena pada saat tersebut ada seorang bandar yang
tinggal di lewu luwuk dalam yang sekarang berkedudukan di sei lalam RT IV Desa Buntoi,
Bandar adalah seorang pedagang yang sering berniaga ke daerah betawi (baca : Jakarta)
sehingga daerah asal bandar tersebut disebut orang lewu luwuk dalam betawi. Hikayat
tentang bandar tersebut biasanya dituturkan ketika seseorang akan melaksanakan proses
manugal (Menanam Padi) yang disebut mensena. kegiatan tersebut dilaksanakan pada
malam hari dan besoknya dimulai kegiatan manugal, hikayat tersebut dikenal dengan cerita
sansana bandar.
Sedangkan menurut mantir adat desa tersebut, bapak Frantika P dewen menyebutkan
bahwa sebelum desa ini bernama Buntoi adalah bernama Petak Bahandang. Petak
Bahandang sendiri dalam bahasa Dayak artinya adalah tanah merah. Menurut riwayat, pada
jaman dahulu kala terjadi peperangan antar suku di wilayah ini sehingga darah korban
membasahi hampir seluruh wilayah desa. Sementara nama Buntoi, masih menurut mantir
adat, diambil dari nama sungai di wilayah ini yaitu Sungai Buntoi. Nama Buntoi menjadi
popular ketika terjadi perdagangan umbi kayu ke Banjarmasin, umbi tersebut ditanam
warga di sekitar Sungai Buntoi. Karena umbi tersebut rasanya manis dan banyak digemari
orang maka ketika orang bertanya dari mana umbi ini berasal, dijawablah dari Buntoi
sehingga nama Buntoi menjadi terkenal. 3 Kemudian Buntoi ditetapkan menjadi nama desa
pada tahun 1970 berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah para tokoh kampong. 4
Letak Geografis
Desa Buntoi terletak di pinggiran Sungai Kahayan tepatnya sebelah selatan kota Pulang
Pisau dengan jarak + 15 Km. dan desa ini mempunyai luas + 180 Km2 / 9000 ha.
3

Hasil wawancara dengan Bapak Frantika P Dewel (Mantir Adat Desa Buntoi). 9 Oktober 2012.
Data Demografi Desa Buntoi dari dokumen pemerintah desa dengan judul sampul “Gambaran Umum Desa
Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau 2011”.
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Batas desa
-

Utara

: Desa Mantaren I dan Desa Mantaren II

-

Timur

: Desa Mintin dan Desa Mantaren II

-

Selatan

: Desa Mintin dan Desa Sei Baru

-

Barat

: Hutan dan Kecamatan Sebangau Kuala

Desa Buntoi merupakan dataran rendah yang terdiri dari rawa dan sungai dan sebagian
besar wilayah desa didominasi oleh rawa gambut.
Komposisi populasi penduduk
Menurut data dari pemerintahan desa, bahwa populasi penduduk pada tahun 2011 adalah
2683 orang dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) sejumlah 808 yang terbagi menjadi 12 RT.
Pada perkembanganya, Desa Buntoi tidak hanya didominasi oleh Suku Dayak namun sudah
berbaur dengan beberapa suku di luar mereka seperti Suku Jawa, Banjar, Madura, dsb.
Pembauran antara warga asli Buntoi dengan Suku Jawa dimungkinkan karena di desa ini
menjadi lokasi penempatan transmigrasi dari Jawa pada tahun 1975, sementara dengan
Orang Banjar melalui perdagangan karena Sungai Kahayan merupakan salah satu jalur
pelayaran Orang Banjar untuk berdagang.
No
1

Uraian

Jumlah

Kependudukan

‐

a. Jumlah penduduk Jiwa

2

3

Keterangan

2.547

b. Jumlah KK

783

c. Jumlah Laki

1.310

d. Jumlah perempuan

1.237

Tingkat Pendidikan
a. Tidak tamat SD

55

b. SD

312

c. SLTP

89

d. SLTA

40

e. Dipolam/Sarjana

25

Matapencarian
10

a. Buruh Tani

105

b. Petani

1.200

c. Peternak

490

d. Pedagang

75

e. Penjahit

6

f. PNS

73

g. Pensiunan

40

h. Perangkat Desa
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Sumber : Data Demografi Desa Buntoi dari dokumen pemerintah desa denga judul sampul
“Gambaran Umum Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau 2011”.
Pemerintahan desa dan kelembagaan adat
Desa ini mempunyai sejarah panjang, dari sistem pemerintahan berbentuk kampung hingga
ke sistem pemerintahan dalam bentuk desa. Dalam dokumen “gambaran umum Desa
Buntoi 2011” tercatat hingga sekarang telah 11 orang yang telah memimpin desa tersebut
yang dimulai sejak tahun 1819. Belum diketahui secara pasti sejak kapan sistem
pemerintahan kampung berubah menjadi pemerintahan desa. Namun yang pasti sejak
kepemimpinan Langeh Duwas. Awan (1972‐1993) orang – orang sudah menyebutnya
dengan kepala desa. Saat ini pemerintahan desa dipimpin oleh Tambang S. Nuhan.
Desa Buntoi mempunyai riwayat yang panjang dan telah dipimpin oleh beberapa
kepala desa dari masa ke masa.
1. Tamanggung Singa Raja (1819‐1843)
2. Tamanggung Singa Mantir (1843‐1867)
3. Dambung Djala (1867‐1880)
4. Dambung Anom (1880‐1893)
5. Dambung Surung (1893‐1918)
6. Dambung Suling (1918‐1935)
7. Hiskia Mangkin (1935‐1952)
8. Ednan Akar (1952‐1960)
9. Raim Laman (1960‐1972)
10. Langeh Duwas. Awan (1972‐1993)
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11. Frantika P. Dewel (1993‐2008)
12. Tambang S.A. Nuhan (2008‐Sekarang)
Selain kelengkapan struktur pemerintahan desa secara formal, desa ini juga dilengkapi
dengan struktur kelembagaan adat. Kepala adat tingkat desa disebut dengan mantir. Di desa
ini, mantir ada tiga jumlahnya. Jumlah mantir sebanyak tiga ini disesuaikan dengan jumlah
agama yang ada disana yaitu pertama, Frantika P. Dewel yang mewakili komunitas Kristen
Protestan. Mantir Kalin K. Ganti yang mewakili Komunitas Katolik dan Mantir Muhammad
Noor yang mewakili komunitas Muslim, sementara untuk komunitas Hindu Kaharingan tidak
diwakili oleh mantir namun dengan sebutan tersendiri yaitu Dewan Adat Dayak (DAD) Desa
Buntoi.
2.2.

Profil Desa Petak Putih

Sejarah desa
Desa Petak Putih terbagi menjadi dua wilayah yaitu Petak Putih dan Kanjarau. Sejarah desa
ini menurut penuturan tetua kampung, bahwa Desa Petak Putih pertama kali ditemukan
oleh dua orang yang bernama Grugu dan Grugu Andeng. Mereka berpetulang dengan
maksud untuk mencari tempat yang cocok untuk tinggal dan bercocok tanam. Hingga kini
tidak diketahui darimana sebenarnya kedua orang tesebut berasal. Namun menurut orang‐
orang kampung, mereka menempati wilayah ini sejak tahun 1930‐an. Grugu dan Grugu
Andeng memulai aktifitas mereka dengan berburu dan bercocok tanam. Setelah
menemukan kecocokan, mereka membawa kelurganya untuk tinggal dan menetap di
wilayah ini. Sebutan Petak Putih sendiri diambil dari warna daratan di sekitar desa yang
berwarna putih karena sebagian besar adalah lahan pasir.
Sementara Dusun Kanjarau sejarahnya pertama kali ditempati oleh orang yang
bernama Hariung. Hariung merupakan orang yang berasal dari Mantangai yang semasa
hidupnya ia berladang dan berkebun di bukit Galumbang dan Penda Enyu. Kata kanjarau
menurut bahasa Dayak yang artinya tempat mencari burung.
Petak Putih dalam bahasa Dayak Ngaju adalah tanah yang berwarna putih, sampai saat
ini Desa Petak Putih telah mengalami enam pergantian kepala desa.
1. Tatang atau Bapak Tiwin
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2. Liber suta
3. Herson saloh
4. Simson S. Suta
5. Roda Herio D. Saloh
6. Yoyo P. Dulin
Populasi dan komposisi penduduk
Penduduk Desa Petak Putih pada tahun 2010 memiliki 335 Kepala Keluarga dengan jumlah
penduduk 1160 jiwa yang terdiri dari 608 laki‐laki dan 405 perempuan. Dari segi agama,
desa ini terbagi atas dua agama yaitu Islam (870 orang) dan Kristen 290 (orang).
Komposisi etnis di desa ini terdiri dari Suku Dayak 85%, Suku Banjar 10%, dan Suku
Jawa 5%. Percampuran ini terjadi karena dipicu masuknya HPH di wilayah ini pada tahun
1980‐an yang memperkerjakan banyak pekerja dari luar daerah sehingga terjadi interaksi
dan relasi antara penduduk asli dan pendatang dalam bentuk perkawinan.
2.3.

Sejarah dan praktek penguasaan lahan oleh masyarakat

2.3.1. Sistem pembagian ruang tradisional dan pola pemanfaatan.
Sebagian besar masyarakat Dayak bermukim di dataran rendah, daerah pinggiran sungai
dan daerah alluvial. Bagi masyarakat Dayak, sungai, tanah dan hutan merupakan bagian
yang terpenting dari identitas sebagai seorang Dayak. Pandangan yang sama juga tercermin
dalam pola penggunaan tanah masyarakat Dayak dalam ekosistem hutan tempat tinggal
mereka. Tanah bukan hanya sebagai sumberdaya ekonomi, namun juga merupakan basis
untuk kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual (Mayang 2006).
Secara umum pembagian zonasi kawasan antara masyarakat Buntoi dan Petak Putih
tidak jauh berbeda karena pada dasarnya meraka berasal dari satu suku yang sama yaitu
suku Dayak Ngaju.
Buntoi

Petak Putih

1. Sungei [sungai]

1. Sungei (sungai)

2. Lewu [desa]

2. Lewu atau kampung (desa)

3. Himba [hutan]

3. Himba (hutan)
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4. Kalehkak [bekas kampung]

4. Pukung Pahewan (Hutan Keramat)

5. Pukung pahewan (Hutan Keramat)

5. Napu (rawa)

6. Sepan

6. Huma atau tana (ladang)

7. Huma [ladang]

7. Kabun kalakah (kebun)

8. Kabun [kebun]

8. Bahu taya (semak)

9. Napu [rawa]

9. Danau

10. Bahu taya/Petak Bahu [semak]
11. Handil

•

Sungai (Sungei)
Sungai merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat Dayak pada umumnya. Sungai
juga merupakan jalur transportasi antar desa yang memang kebanyakan berada di
pinggir sungai. Selain sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga
seperti mandi, cuci dan kakus [MCK], sungai juga dimanfaatkan untuk menambah
penghasilan ekonomi seperti menangkap berbagai jenis ikan dengan menggunakan alat
tradisional seperti rengge, lunta, satawan, buwu dan pancing [pisi].
Dalam kondisi sekarang keadaan Sungai Kapuas maupun Sungai Kahayan terancam
tercemar olah aktifitas tambang emas liar yang sudah lama marak di sepanjang kedua
DAS tesebut. Keadaan air sepanjang tahun yang keruh tidak memungkinkan warga untuk
mengonsumsinya sebagaimana yang biasa mereka lakukan pada waktu lampau sehingga
sekarang cara warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk konsumsi dengan
mengambil air tanah melalui sumur atau sumur bor.

•

Lewu (Kampung/Desa)
Lewu dalam bahasa Dayak artinya desa atau kampung adalah sebuah wilayah atau
tempat berkumpul komunitas masyarakat untuk dapat lebih memudahkan interaksi
[hubungan] antar keluarga dan kerabat. Di lewu inilah sistem pemerintahan berjalan
dengan membawahi beberapa Rukun Tetangga (RT)

•

Himba/Eka Malan Manan Satiar (Hutan)
Hutan di sini merupakan sebuah kawasan yang mana mereka gunakan untuk berbagai
aktivitas diantaranya adalah untuk berburu,memungut hasil hutan [beberapa jenis rotan
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dan getah],tumbuhan obat‐obatan dan menggunakan beberapa jenis kayu untuk
keperluan rumah. Wilayah tersebut dapat pula disebut sebagai wilayah pemanfaatan
masyarakat atau wilayah kerja yang menurut Sidik R. Usop (2010) berada kurang lebih 5
km dari kiri‐kanan tempat pemukiman penduduk.
•

Kaleka
Kaleka adalah bekas pemukiman yang sudah lama ditinggalkan dan masih di kelola
secara baik. Biasanya kalehkak digunakan masyarakat untuk mengambil berbagai jenis
rotan, tengkawang, karet dan buah‐buahan lainnya seperti durian, cempedak. Kaleka ini
merupakan tanah adat yang bersifat komunal. Kalehkak bagi masyarakat masyarakat
Buntoi terbagi dalam dua bagian, yaitu kaleka lewu dan kalehkak dukuh.
[1].Kaleka lewu adalah bekas pemukiman [kampung atau desa] yang dimanfaatkan dan
dimiliki secara komunal oleh keturunan dari komunitas kampung tersebut.
[2].Kaleka dukuh adalah bekas bermukim sementara dimana masih dimanfaatkan dan
dikelola kawasannya.

•

Pukung Pahewan (Hutan Keramat)
Pahewan adalah sebuah kawasan hutan dimana kawasan ini merupakan kawasan
tempat roh‐roh gaib tinggal. Menurut masyarakat setempat kawasan ini merupakan
daerah yang tidak boleh diganggu atau dirusak keberadaannya. Di lokasi pahewan ini
biasanya terdapat patung (Sapundu) dan rumah‐rumahan tempat untuk memberikan
sajian kepada roh‐roh yang tinggal (Sandung) di Tajahan tersebut. Biasanya sebagian
masyarakat apabila menghajatkan sesuatu dan hajat tersebut terkabul maka mereka
akan membayar hajat ke lokasi Pukung pahewan tersebut.

•

Pahewan
Pahewan merupakan sebuah kawasan hutan yang dimiliki secara komunal oleh
masyarakat Dayak yang keberadaannya dilindungi dan dimanfaatkan dengan
berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku di kampung. Penyebutan hutan menjadi
pahewan, tajahan atau himba Keramat biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni
[1]

mimpi

yang

dialami

oleh

masyarakat

banyak,

yang

bersifat

peringatan/pemberitahuan dan dialami oleh orang banyak. [2] kejadian‐kejadian aneh
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yang dialami oleh masyarakat pada wilayah tersebut. Kawasan hutan lainnya pun dapat
menjadi himba keramat apabila terdapat pertanda pada kawasan tersebut seperti
disebutkan di atas. Dalam masa‐masa mendatang kemungkinan besar himba keramat
dapat bertambah luas jika terdapat tanda‐tanda tersebut.
Seiring dengan perkembangan masyarakat yang sebagian besar telah memeluk agama
Islam dan Kristen tempat ini tidak lagi dijadikan sebagai tempat ritual sebagaimana yang
dilakukan pada masa lampau ketika masyarakat masih dominan memeluk kepercayaan
Hindu Kaharingan (agama leluhur orang Dayak), walaupun begitu tempat ini masih
dikeramatkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai tempat yang angker.
•

Napu (Daerah Rawa)
Adalah sebuah wilayah yang mempunyai dataran tanah agak rendah dan berair [rawa].
Pada lokasi ini biasanya mempunyai tingkat keasaman yang lebih dan bagi masyarakat
biasanya digunakan untuk lokasi persawahan padi. Selain itu biasanya masyarakat
memanfaatkan lahan pada daerah rawa ini dengan membuat beje atau kolam
tradisional. Dan jenis tanaman yang banyak terdapat pada daerah rawa ini adalah
tanaman purun yang digunakan masyarakat untuk membuat tikar [tikar purun].

•

Huma/Tana (Ladang)
Ladang adalah sebuah lokasi tempat masyarakat menanam berbagai jenis padi. Jenis
padi yang ditanam biasanya hanya satu kali musim [satu kali tanam]. Lazim disebut padi
gunung. Aktivitas berladang merupakan sebuah tahap awal sebelum dilanjutkan dengan
membuka kebun [kabun] dengan syarat tanah di ladang tersebut subur. Untuk
menunggu hasil panen tiba, biasanya masyarakat menanam berbagai jenis sayur untuk
kebutuhan sehari‐hari. Dan setelah selesai panen biasanya ditanami lagi dengan karet
atau berbagai jenis buah‐buahan seperti durian, cempedak. Proses berladang apabila
ditanami dengan berbagai pohon yang produktif adalah sebagai tanda kepemilikan dari
orang yang membuka ladang tersebut.

•

Kabun Kalakah (Kabun)
Akhir dari proses berladang dan kemudian menjadi tana adalah melakukan usaha kebun
[kabun] dari bekas areal ladang yang sudah ditanami padi. Biasanya pada kebun ini
terbagi menjadi dua sebutan. Pertama adalah Kabun Bua yaitu kebun yang ditanami
16

jenis tanaman buah‐buahan [nangka, rambutan, pinang, durian]. Sedangkan yang kedua
adalah Kabun gita atau kabun uwei [kebun karet atau rotan] yang mempunyai jenis
tanaman khusus yaitu pohon karet atau rotan.
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•

Bahutaya (Semak)
Adalah semak belukar yang diperkirakan sudah berumur di atas dari 15 tahun
atau semak belukar yang akan menjadi hutan. Semak belukar ini bisa juga bekas
lahan berladang masyarakat yang sudah ditumbuhi oleh pohon‐pohon perdu
seperti karamunting, alang‐alang dan rumput‐rumput liar. Lahan ini masih bisa
dijadikan ladang, walaupun tidak sesubur pada ladang yang baru dengan
membuka hutan [gilir balik]. Hal ini karena tingkat kesuburannya rendah dari
unsur hara yang terserap oleh tanaman padi selama proses peladangan
sebelumnya.

•

Petak Bahu (Bekas Ladang)
Petak Bahu, yaitu tanah yang sudah digarap untuk perladangan dan telah
menjadi hutan yang ditandai dengan tanaman tumbuh di atasnya seperti pohon
duren, cempedak, karet dan rotan. Selain itu dapat pula ditujukan oleh para
saksi‐saksi dari warga masyarakat yang bersangkutan.

•

Danau
Danau merupakan kawasan cekungan besar dengan luas bervariasi besar dan
kecil yang selalu ada airnya walaupun di saat musim kemarau. Danau menjadi
salah satu tempat mencari ikan sebagai tambahan ekonomi masyarakat dan
dimanfaatkan secara komunal. Di Desa Petak Putih setidaknya ada 26 danau
yang sampai sekarang menjadi lokasi mencari ikan bagi warga dan ada juga yang
dijadikan sebagai tempat budi daya ikan dengan sistem keramba.

•

Sepan (Sumber Air Tempat Minum para Binatang Buruan)
Sepan, yaitu tempat berkumpulnya satwa dalam kawasan hutan tertentu,
karena tempat tersebut mengeluarkan air hangat yang mengandung garam
mineral dan disenangi oleh para satwa. Kawasan tersebut juga dianggap
keramat oleh penduduk dan tidak boleh dirusak. Selain itu tempat ini juga
menjadi lokasi favorit untuk berburu.

•

Handil
Handil adalah sistem pengairan pada daerah pasang surut pada kawasan rawa
gambut berbentuk parit atau sungai kecil yang digunakan sebagai kawasan
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perladangan dan perkebunan oleh masyarakat. Secara lebih lengkap mengenai
handil ini akan dibahas dalam topik khusus dalam laporan ini.
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2.3.2. Sistem penguasaan lahan dan cara perolehannya
Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat dikenal sebagai hak ulayat.
Ini istilah yang digunakan secara formal walaupun pada setiap etnik istilah yang
digunakan berbeda‐beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, tanah ulayat selalu
digunakan untuk menyebut tanah‐tanah yang dikuasai menurut hukum adat pada
suatu etnik tertentu (Sayuti 2006). Hal yang sama juga ditemukan di lokasi riset
bahwa masyarakat menyebut tanah adat mereka dengan sebutan tanah ulayat atau
hak ulayat.
Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani
penggarap yang mengusahakan lahan untuk perladangan dan perkebunan sehingga
boleh dikatakan ketergantungan mereka terhadap lahan cukup tinggi. Oleh karena
itu penting rasanya untuk mengetahui bagaimana mereka manguasai dan
mendapatkan lahan garapan. Dalam sistem penguasaan lahan yang kami jumpai di
dalam lokasi riset, ada dua jenis pola penguasaan lahan yang yang berlaku yaitu
penguasaan secara individu dan dan komunal.
Sementara lahan untuk bertani dan berladang bagi masyarakat Dayak
diperoleh dengan cara membersihkan/membabat hutan. Hak penguasaan lahan ini
dapat diturunkan/ diwariskan kepada keturunan dari individu‐individu yang pertama
kali membuka hutan. Pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah umumnya
berkembang pola penguasaan lahan dan pemilikan lahan yang diakui oleh
masyarakat secara turun temurun, pola tradisional dan turun temurun, warga desa
menguasai dan memanfaatkan lahan di sekitar pemukiman mereka. Dalam
pengelolaan sumberdaya lahan yang ada penguasaan dan pemanfaatan lahan dapat
bersifat perorangan dan juga bersifat komunal, pola pemanfaatan dan penguasaan
lahan tersebut diakui dalam lingkup lokal tetapi seringkali tidak diakui secara hukum
formal (Kristianto 2010).
Pada bagian terdahulu telah dibahas tentang sistem pembagian ruang secara
tradisional. Masyarakat Buntoi dan Petak Putih telah lama mempunyai kearifan
dalam sistem pembagian ruang. Mereka telah sedemikian rupa membuat zonasi
dengan istilah‐istilah seperti yang telah disebutkan di atas, yang masing‐masing
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mempunyai makna dan arti masing‐masing. Sehingga dengan demikian mereka
punya ketentuan kawasan mana yang dapat dimanfaatkan baik secara individu
maupun secara bersama‐sama dan kawasan yang tidak boleh dibuka artinya tidak
bisa dimanfaatkan menurut ketentuan adat.
Di antara kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan yaitu kawasan yang
mempunyai nilai religi bagi masyarakat Dayak seperti tajahan, pukung pahewan,
pahewan dan sepan. Perusakan pada kawasan ini dianggap akan membawa bencana
dan membawa petaka bagi masyarakat maupun penggarapnya. Selain itu ada
kawasan yang boleh dimanfaatkan namun tidak boleh dikuasai secara individu
seperti, kawasan rawa, danau, sungai dan kaleka. Selain di luar kawasan ini,
masyarakat boleh memanfaatkannya dan menguasainya secara individu tergantung
kemampuan si penggarap seberapa luas ia mampu mengusahakan lahan. Ciri dari
kawasan yang berstatus kepemilikan individu biasanya berbentuk ladang/bekas
ladang dan kebun. Untuk memperkuat status kepemilikan tanah, warga membuat
surat tanah seperti SKT (surat Keterangan Tanah) dan/atau SKTA (Surat Keterangan
Tanah Adat).
Berikut adalah pola penguasaan lahan oleh masyarakat.
a. Usaha mahimba atau Berladang
Melalui pekerjaan mahimba atau berladang, seorang petani yang membuka
hutan di kawasan Lewu atau Kampung akan mempunyai hubungan langsung
dengan tanah ladangnya itu, dan kemudian tanah bekas ladangnya itu tetap di
bawah kekuasaannya. Lebih kuat lagi sebagai tanah milik apabila dia menanam
tanaman keras atau tanaman perkebunan di atas tanah itu.
b. Tukar Menukar/Jual Beli
Sebidang tanah dapat diperoleh dengan barter dengan barang lain yang
dianggap sebanding nilainya. Misalnya, tanah ditukar dengan perahu atau kayu‐
kayu untuk bangunan rumah. Selain tukar menukar, sekarang lazom juga
dilakukan cara jual beli untuk memperoleh/melepaskan tanah.
c. Petak Palaku

21

Palaku merupakan salah satu sarat perkawinan. Palaku ini berbentuk sebidang
tanah atau perkebunan. Dengan cara seperti ini, pihak perempuan memiliki
sebidang tanah perkebunan sebagai haknya. Namun sekarang peristiwa ini
jarang terjadi karena palaku bisa diserahkan dalam bentuk uang.
d. Petak Waris
Selain untuk menanam padi, ladang juga dapat ditanami dengan buah‐buahan
atau tanaman lainnya untuk diwariskan kapada anak‐anaknya di kemudian hari.

e. Petak Handil
Handil merupakan pola pertanian berkelompok. Setiap anggota dalam kelompok
handil akan mendapatkan pembagian petak lahan atau kepeng oleh kepala
handil.
f. Tatas
Tatas pada masa HPH merupakan jalur untuk mengeluarkan kayu hasil tebangan
dari dalam hutan. Secara fisik tatas ini berbentuk parit dengan lebar + 2 meter
dan kedalaman antara 1 – 1,5 meter. Pada masa HPH tatas ini ada pemiliknya
artinya tatas ini dimiliki oleh sang pembuat tatas. Kemudian lahan kiri dan kanan
tatas diklaim sebagai lahan pemilik tatas. Masyarakat secara umum memandang
hal ini lazim‐lazim saja karena dalam adat mereka bahwa siapa yang membuka
hutan pertama kali maka dialah yang menjadi penguasanya.

2.4.

Beberapa kearifan dalam pengelolaan sumberdaya alam

Kearifan lokal, dalam terminologi budaya, dapat diinterpretasikan sebagai
pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat yang unik, yang memiliki
hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan sistem
ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan
pengetahuan baru. Secara lebih spesifik, kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu
pengetahuan lokal, yang unik yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat,
yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam bidang
pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya
alam dan beragam kegiatan lainnya di dalam komunitas‐komunitas.
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Definisi kearifan lokal ini sudah dimasukkan ke dalam peraturan perundang‐
undangan di Indonesia, yakni dalam Pasal 1 angka 30 UU No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 30 yang
menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah ”Nilai‐nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara lestari”. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat
sebuah Pedoman Tata Cara Inventarisasi Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum
Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kementerian Lingkungan Hidup
2011). Pedoman ini sendiri tidak dimaksudkan sebagai pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, tetapi lebih pada melakukan inventarisasi keberadaan
masyarakat hukum adat, yang termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal dan hak‐
hak masyarakat adat. Itupun terbatas pada aspek perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidupnya saja.
Tidak menjadi masalah aspek yang diinventarisir hanya pada aspek
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; yang lebih penting sebenarnya
adalah mengapa inventarisir ini perlu yang mengarah pada pertanyaan mengapa
kearifan lokal masih dianggap perlu (dalam usaha perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup)? Pedoman ini melihat bahwa ada banyak kearifan lokal yang tidak
hanya penting bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga
untuk kepentingan lain seperti ketahanan pangan, pengobatan dan sebagainya.
Bahkan kearifan lokal ini penting bagi perencanaan pembangunan, termasuk dalam
mitigasi bencana alam. Yang lebih penting lagi, inventarisir ini penting dalam
perlindungan kearifan lokal dan memastikan terjadinya akses dan pembagian
keuntungan antara pemilik kearifan lokal dengan pihak yang hendak mengambil
manfaat atas kearifan lokal tersebut.
Dalam peta yang lebih makro, kehadiran dan nilai penting dari kearifan lokal
ini sebenarnya ditunjang oleh kritikan pada pola pembangunan yang berorientasi
pada skala besar, teknokratik, dan bersifat top‐down, yang berdampak besar pada
kehidupan masyarakat di tingkat perdesaan (Adams 2001). Para pengkritik pola
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pembangunan tersebut (dekade tahun 1980‐an) juga menawarkan “pembangunan
dari bawah” yang dianggap lebih partisipatif dengan disesuaikan dengan kebutuhan
lokal – sesuatu yang dilupakan dalam pola pembangunan top‐down. Pada titik ini
menjadi penting untuk melihat segala aspek dari kearifan lokal ini dan kemudian
dihubungkan dengan pendekatan”pembangunan dari bawah” ini, termasuk dengan
menghubungkan kesesuaian kearifan lokal ini dengan pembangunan, dengan pasar,
dengan pola‐pola pengelolaan SDA.
Pengaruh dari pembangunan dari bawah ini juga sampai pada pola‐pola
perlindungan lingkungan hidup, termasuk konservasi. Pola‐pola konservasi bentuk
awal dianggap juga tidak partisipatif karena melakukan penyingkiran pada
masyarakat yang ada di dalam kawasan yang ditengarai “penting bagi ekosistem”.
Pola konservasinya juga masih hanya di dasarkan pada pengetahuan saintific barat
dan alpa pada keberadaan kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Karenanya bentuk
konservasi lingkungan ke depan mesti partisipatif, termasuk dengan melihat dan
beradaptasi pada kearifan lokal ((lihat Adams 2001, Campbell dan Vainio‐Mattila
2003).
Kemampuan memaknai kearifan lokal oleh individu, masyarakat dan
pemerintah yang diwujudkan dalam cara berpikir, gaya hidup dan kebijakan secara
berkesinambungan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan dapat
diharapkan untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam
masyarakat dan Negara (Wahyu 2007).
Kearifan dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal diyakini merupakan
salah satu komponen penting dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan
sumberdaya alam setempat. Selama berpuluh bahkan beratus‐ratus tahun
pengetahuan tersebut dipraktekkan. Bentuk pengetahuan pengelolaan sumberdaya
tersebut dapat berupa sistem perladangan, sistem perkebunan dan sistem
konservasi sederhana yang dilakukan secara tradisional. Di antara masing‐masing
bentuk pengelolaan tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain.
Berkenaan dengan sumber daya alam, ia mempunyai peranan cukup penting
bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia
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bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik.
Sumberdaya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada
kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan
pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan sumber daya
alam. Konsepsi kosmologi dan pandangan dunia tentang sumber daya alam
terutama tanah pada beberapa etnis di Indonesia memiliki persamaan, yakni tanah
sebagai entitas yang integral atau sebagai suatu ekosistem (Djuweng 1996).
Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah memiliki kekayaan budaya/tradisi lokal
dalam pengelolaan lingkungan hidup. Budaya/tradisi lokal ini sarat dengan nilai‐nilai
kearifan dan sudah diterapkan semenjak jaman nenek moyang dahulu kala hingga
kini (Mukti 2010). Mengenai kearifan lokal dimaksud diuraikan berikut ini.
2.4.1. Pola perladangan berpindah
Sistem perladangan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Suku Dayak. Sistem
perladangan yang dilaksanakan oleh Suku Dayak ternyata mengandung nilai‐nilai
ritual dan religi serta selaras dengan prinsip‐prinsip konservasi modern (Dohong
2009b). Walaupun saat ini proses perladangan berpindah di wilayah riset semakin
berkurang intensitasnya karena pengaruh faktor alam dan lingkungan sehingga
sistem pertahanan hidup mereka mengarahkan ke dalam bentuk mata pencaharian
lain. Namun paling tidak nilai‐nilai bijak yang terkandung dalam pola perladangan
berpindah ini patut untuk dipelajari sebagai bahan diskursus tentang sistem kearifan
lokal yang sinergis dengan kepentingan lingkungan.
Dalam kegiatan bertani masyarakat dalam memanfaatkan hutan sebagai areal
ladang, tidak dilakukan sesuka hatinya, terdapat sejumlah aturan yang harus
dipatuhi, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar hutan yang merupakan bagian
dari kehidupan mereka tetap terjaga kelestariannya. Dalam pengelolaan hutan pada
dasarnya orang Dayak selalu berpangkal dari sistem religi, hal ini dapat dilihat dari
prosesi adat tampung tawar sebelum mereka melakukan pembukaan ladang.
Tampung tawar dilakukan sebagai sarana meminta izin kepada roh‐roh
penunggu hutan dan persembahan, karena hutan mereka yakini sebagai tempat
bersemayam roh leluhur mereka untuk menjaga hutan bagi anak cucunya yang
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masih hidup. Hakekat yang terkandung di dalam sistem religi adalah menuntun dan
meneladani masyarakat Dayak untuk senantiasa berperilaku serasi dengan dinamika
alam semesta, sehingga terwujud keseimbangan hubungan antara manusia dengan
alam lingkungan (Arkanudin 2012).
Suatu contoh nilai‐nilai kearifan lokal yang diterapkan pada usaha perladangan
berpindah diuraikan sebagai berikut:
•

Pola perladangan yang digunakan oleh masyarakat adalah pola berladang gilir
balik. Artinya suatu areal yang sudah dibuka dan setelah dipakai berladang akan
ditinggal untuk beberapa waktu tertentu, sebelum dimanfaatkan kembali. Hal ini
dilakukan

untuk

mengembalikan

kesuburan

tanah

yang

sepenuhnya

mengandalkan pulihnya vegetasi hutan secara alami (Surjanto 2010). Kemudian,
setelah ladang yang ditinggal untuk beberapa waktu tersebut, masyarakat
kembali mengelolanya untuk dibuat kebun.
•

Para peladang lebih suka memanfaatkan Jekau (hutan sekunder) dari pada
Empak (hutan primer) (Alamsyah 2010). Hutan sekunder merupakan hasil
regenerasi (pemulihan) setelah sebelumnya mengalami kerusakan sehingga
relative mudah untuk mebukanya dibanding hutan pimer.

•

Sebelum membuka ladang, masyarakat terlebih dulu melakukan survey untuk
lokasi perladangan. Survey tersebut dilakukan di hutan jekau (Hutan sekunder)
untuk mencari lahan yang cocok buat berladang. Tidak hanya itu dalam
menentukan calon lokasi ladang suku Dayak juga terlebih dahulu melakukan
ritual khusus dan kontemplasi (tenung). Ritual dan kontemplasi tersebut
dimaksudkan untuk memperoleh petunjuk dan ijin dari roh‐roh (gana) yang
mendiami hutan yang akan dijadikan calon lokasi ladang apakah daerah tersebut
boleh atau tidak dijadikan lokasi ladang. Jawaban boleh atau tidak dapat
disampaikan oleh roh‐roh salah satunya melalui pertanda gerakan dan suara
binatang (burung, rusa dan lain‐lain) (Dohong 2009a).

•

Dalam aktifitas membuka lahan, tidak semua tumbuhan yang ada di sekitarnya
dibabat, namun masih ada sebagian yang dibiarkan tumbuh subur di ladang
mereka yang dianggap bermanfaat di kemudian hari.
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•

Membuka ladang dengan cara membakar tidak dilakukan dengan sembarangan.
Sebelum membakar, disiapkan sekat bakar terlebih dahulu hal ini dilakukan agar
api tidak liar sehingga dapat dikontrol olah pembuka ladang.

•

Peristiwa berladang sebenarnya adalah peristiwa budaya, dimana budaya
handep hapakat atau kerjasama sejak menebas, membakar, menanam, hingga
memanen merupakan rangkaian kearifan yang ditorehkan dalam kebersamaan
dan semangat gotong royong.

•

Berladang adalah budaya regeneratif, dimana karet, rotan, damar dan
tumbuhan lainnya ditanam pasca perladangan sebelumnya. Budaya ini,
karenanya masyarakat Dayak menanam tumbuhan tersebut di bekas ladang
terdahulu adalah suatu keharusan dan untuk kepentingan lebih jauh.

•

Hukum adat memberikan sanksi kepada mereka yang merusak hutan dan lahan
dengan cara membakar secara sembarangan. Hukum adat yang dimaksud dapat
berupa Denda Adat, Pati Pamali, Penggantian Kerugian dan yang lebih berat
biasanya sampai “hukum sosial” yaitu rasa malu yang harus ditanggung oleh
pelaku jika merusak kebun atau ladang orang lain.

2.4.2. Beje dan Tatas/Parit sebagai Sekat bakar.
Kebakaran hutan/lahan di Indonesia tidak hanya terjadi pada lahan kering tetapi
juga terjadi pada lahan basah seperti hutan/lahan gambut. Kebakaran terjadi
diakibatkan mengeringnya hutan/lahan gambut lahan basah tersebut terutama
pada musim kemarau. Lahan/hutan gambut yang pelan‐pelan digerogoti api di
bawah tanah memiliki potensi ancaman amat besar dan dampaknya sangat
merugikan. Kebakaran hutan/lahan

gambut

menyebabkan terdegradasinya

lingkungan (kualitas lahan, keanekaragaman hayati, fungsi hidrologi, pemanasan
global), menurunnya derajat kesehatan masyarakat, dan memperkecil kesempatan
ekonomi.
Kegiatan pencegahan yang berbasiskan masyarakat perlu diupayakan untuk
meminimalisasi potensi dan kebakaran hutan/lahan gambut. Salah satu kegiatan
yang dapat dilakukan adalah pembangunan sekat bakar, yang ditujukan untuk

27

memisahkan bahan bakar dengan sumber kebakaran dan membatasi penyebaran
api.
Suatu bentuk sekat bakar yang khas Kalimantan Tengah adalah beje dan tatas.
Beje adalah sebuah kolam perangkap ikan yang dibuat oleh masyarakat (umumnya
oleh suku Dayak) di pedalaman hutan Kalimantan Tengah. Beje umumnya berukuran
lebar 2 m, kedalaman 1.5 m dan panjang bervariasi bisa sampai ratusan meter jika
dilakukan bersama‐sama (bukan milik perorangan). Beje‐beje akan tergenang oleh
air luapan dari sungai dan sekitarnya serta terisi oleh ikan‐ikan alami pada musim
penghujan. Ikan‐ikan ini terperangkap dalam Beje ketika sungai surut pada musim
kemarau. Beje‐beje menjadi kolam‐kolam tempat pembesaran ikan di dalamnya,
dan siap di panen pada musim kemarau.
Sementara tatas adalah parit yang menghubungkan sungai dengan hutan
dibuat oleh masyarakat adalah untuk mengeluarkan kayu hasil tebangan pada saat
musim hujan. panjang parit‐parit ini berkisar antara 3‐5 km, lebar 60‐200 cm dan
kedalaman 50 ‐ 100 cm.
Selain parit yang dibuat oleh masyarakat terdapat juga kanal yang secara resmi
sengaja dibuat oleh pemerintah sebagai saluran irigasi (kawasan eks PLG), kanal‐
kanal ini lebarnya 15‐20 m dan panjangnya puluhan km serta jumlahnya ratusan
(primer, sekunder, tersier). Parit/kanal ini secara signifikan telah menyebabkan
pengeringan yang berlebihan di musim kemarau karena terjadinya cepatnya aliran
air ke sungai. Penutupan/sekat parit/kanal adalah suatu cara yang dapat dilakukan
untuk menghambat terjadinya aliran ke sungai. Penutupan ini juga bermanfaat
untuk meningkatkan muka air tanah, menjaga gambut tetap lembab dan
mengurangi resiko kebakaran. Tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara
bijak dan terencana dengan baik. Bagaimana dampak penutupan kanal dan
dampaknya dapat dilihat dari bagian lain di tulisan ini.
Potensi keberadaan beje dan parit yang sudah tidak digunakan lagi inilah yang
dapat dimanfaatkan menjadi sekat bakar partisipatif. Masyarakat akan memperoleh
manfaat dari beje/parit yang disekat (dapat difungsikan sebagai beje/kolam biasa)
dan resiko terjadinya kebakaran dapat berkurang. Apabila konsep penyekatan parit
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ini diaplikasikan di kanal‐kanal eks‐PLG, dapat kita bayangkan berapa banyak
beje/kolam biasa yang dihasilkan dan dapat dimanfaatkan serta dapat berfungsi
sebagai sekat bakar. Dalam hal pemanfaatan beje dan parit sebagai sekat bakar,
beje/parit yang telah ada diperbaiki kondisinya yaitu dengan membuang lumpur di
dalamnya sehingga volume air di dalam beje atau parit yang disekat dapat
dipertahankan dan kondisi beje/parit sebagai habitat ikan dapat dipertahankan
(Nugroho 2003).
2.5.

Sistem penghidupan: Sistem pertanian pangan lokal dan dinamikanya

Ada enam aktifitas yang utama dan prinsip yang dikerjakan masyarakat sebagai
matapencaharian mereka pada masa lampau dan bebarapa masih eksis hingga
sekarang:
‐

Perladangan (padi gunung dan padi rawa)

‐

Perkebunan (buah dan karet)

‐

Mengambil hasil hutan non kayu (rotan, gemor, katiau, jelutung, dll)

‐

Logging (usaha perkayuan)

‐

Nelayan (mencari ikan)

‐

Pertambangan (emas)

Menanam padi saat ini sudah mulai jarang dilakukan, bahkan di Desa Petak Putih
sudah sama sekali tidak ada aktivitas menanam padi sejak beberapa tahun terakhir
ini disebabkan faktor alam dan lingkungan yang sudah tidak mendukung. Sementara
perkebunan karet menjadi sumber ekonomi utama masyarakat saat ini karena
secara nilai ekonomi mempunyai harga yang cukup tinggi yang bisa mengganti
pemenuhan kebutuhan akan pangan mereka.
Selain itu sektor perikanan juga masih menjadi mata pencaharian saat ini di
desa Petak Putih. Umumnya sektor perikanan ini dilaksanakan di sungai, danau dan
rawa yang masih menggunakan alat‐alat tradisional seperti bubu, lukah, rengge, pisi,
dll. Namun seiring dengan perkembangan teknologi ada juga masyarakat yang
menggunakan alat tangkap ikan seperti setrum ikan bahkan yang lebih ekstrim
manggunakan racun ikan seperti potas karena terdorong untuk mendapat ikan
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dengan cara instan dan cepat. Namun penggunaan alat‐alat tersebut saat ini
dilarang oleh masyarakat karena bersifat merusak.
Di Buntoi aktifitas mencari ikan pernah menjadi salah satu aktivitas
penghidupan yang penting; namun sejak beberapa tahun terakhir menurun
aktivitasnya. Mereka yang menekuni bidang usaha ini semakin sedikit dan
kebanyakan tidak ditujukan untuk mata pencaharian (dalam arti ikannya dijual),
tetapi sebagai usaha memenuhi kebutuhan lauknya saja. Hanya saja, saat ini di
Buntoi, atas bantuan Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau sedang
mengembangkan budidaya ikan dengan sistem keramba.
Ada sedikit perbedaan cara menangkap ikan antara Petak Putih dan Desa
Buntoi. Di desa Petak Putih tidak dikenal Beje. Tetapi dua daerah ini sama‐sama
mengenal “Lotok”. Lotok sebenarnya dapat dikatakan sebagai beje yang dibentuk
oleh alam, yaitu merupakan daerah cekungan di rawa‐rawa. Tempat ini juga
merupakan tempat tinggal berbagai jenis ikan di saat musim hujan atau banjir.
Secara fungsi, Lotok mempunyai fungsi yang sama seperti beje. Hanya saja
kepemilikannya tidak dimiliki secara inividual.
Masyarakat Dayak juga dikenal sebagai masyarakat berburu. Hal itu juga yang
pernah dilakukan oleh masyarakat Buntoi dan Petak Putih. Binatang buruan yang
umum diburu adalah rusa, babi hutan, ayam hutan, monyet, kalong, burung, dll.
Binatang buruan ini sebagaian ada yang dijual dan dikonsumsi sendiri. Proses
perburuan ini ada yang dilakukan secara berkelompok dan ada juga yang dilakukan
secara sendiri‐sendiri. Biasanya hasil buruan untuk dijual itu hasil dari berburu yang
dilakukan secara sendiri‐sendiri karena dia mengambil daging secukupnya untuk
dikonsumsi kemudian selebihnya untuk dijual atau sudah merupakan pesanan
seseorang. Sementara berburu dengan berkelompok tidak akan menjual daging hasil
buruanya karena habis dibagi dengan anggota kelompok, yang kalaupun dijual
hasilnya tidak seberapa.
Aktifitas berburu ini tidak lagi ada dilakukan di Desa Petak Putih karena sudah
tidak adanya binatang yang bisa diburu di sekitar desa akibat dari kerusakan hutan,
kalaupun ada mereka harus menempuh jarak perburuan yang cukup jauh masuk ke
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dalam hutan yang masih dalam keadaan bagus untuk mendapat binatang buruan.
Sedangkan di Desa Buntoi aktifitas perburuan ini masih ada namun dalam skala
kecil. Binatang yang diburu bukan lagi rusa, ayam hutan atau babi hutan tetapi
monyet. Perburuan monyet ini dilakukan karena mereka sering memakan buah di
kebun seperti rambutan, durian dan mangga pada saat musim buah, jadi maknanya
menjadi lain karena monyet diburu dianggap sebagai hama yang merusak kebun
masyarakat.
2.5.1. Tata produksi dan konsumsi (padi dan karet)
Untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat pada periode yang lampau
menanam padi. Sementara untuk memenuhi kebutuhan protein mereka lakukan
sebagai nelayan (mencari ikan disungai) dan berburu yang dilakukan di dalam hutan.
Daerah favorit mereka untuk menanam padi adalah di daerah rawa dan di
daerah dataran tinggi dengan karakter tanah aluvial. Di kedua daerah tanam
tersebut mempunyai sistem tanam yang berbeda. Untuk padi rawa atau yang biasa
mereka sebut padi pasang surut membutuhkan waktu cukup lama. Dari masa
tanam, sampai siap dipanen membutuhkan waktu selama 10 bulan. Di daerah rawa
ini, lahan tidak perlu dibakar karena tanahnya relatif subur dan pengairannya cukup.
Sementara untuk padi di daerah dataran tinggi mereka sebut sebagai padi
gunung atau padi ladang. Dari mulai tanam hingga dipanen, padi ladang ini
membutuhkan waktu yang relatif pendek yaitu 6 bulan. Area yang digunakan untuk
padi ladang ini sebenarnya merupakan kawasan hutan sehingga warga harus
membuka terlebih dulu kawasan tersebut untuk dijadikan ladang. Dalam membuka
ladang, sebagaimana kebiasaan orang Dayak secara umum adalah dengan cara
membakar, dan hasil pembakaran ini mereka yakini dapat membantu kesuburan
tanah dan abu hasil pembakaran mereka yakini bisa menjadi pupuk alami. Setelah
selesai masa menanam padi, bekas ladang akan dijadikan sebagai kebun karet.
Untuk melakukan perladangan ini masyarakat tergantung sekali pada tanda‐
tanda alam dan sistem musim. Jika perladangan tidak dilakukan dalam waktu yang
tepat dan sesuai dengan kondisi alam maka potensi gagal tanam atau gagal panen
sangat besar.
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Padi dan karet merupakan komoditas utama masayarakat sebagai penopang
kebutuhan rumah tangga yang penting. Karet merupakan komoditas pasar yang
mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, saat ini menjadi pilihan utama untuk
dikembangkan dan sebagai sumber mata pencaharian utama. Sementara padi
ladang dianggap sebagai komoditas kedua. Kegiatan ekonomi peladang bersifat
tertutup (hasil pertaniannya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri
dan tidak untuk dijual).
Selama menjalankan riset lapangan di dua lokasi yaitu Desa Buntoi dan Desa
Petak Putih yang masing‐masing lokasi berdurasi selama satu minggu. Dalam rangka
menggali informasi, penulis berhasil mewawancarai sejumlah orang yaitu, di Desa
Buntoi Jumlah responden 32 orang sementara di Desa Petak Putih mendapat
responden sejumlah 27 orang. Dalam mewawancari sejumlah orang tersebut ada
catatan penting yang digaris bawahi oleh penulis yaitu kecenderungan masyarakat
meninggalkan tanaman padi dan beralih ke tanaman karet.

No

Tanaman

Nama Desa

Padi

Karet

1.

Buntoi

7

30

2.

Petak Putih

‐

27

Melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan masyarakat
lebih mengidolakan tanaman karet daripada menanam padi. Menanam padi pun
sebenarnya proses awal bagi masyarakat sebelum lahan tersebut dijadikan kebun
karet. Artinya setelah menanam padi mereka akan menanam karet, dan begitu
seterusnya.
Sementara di Desa Petak Putih aktifitas menanam padi sudah berhenti sejak
awal tahun 90‐an bahkan sekdes Petak Putih menyebutkan dirinya sudah tidak
menanam padi sejak tahun 1985. Jadi saat ini untuk kebutuhan beras warga Desa
Petak Putih didatangkan dari luar daerah. Selain itu aktifitas mencari ikan masih
digeluti sebagaian besar masyarakat untuk menambah kebutuhan ekonomi mereka.
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Ladang berpindah umumnya adalah untuk tanaman padi yang menjadi ciri
khas sistem pertanian orang Dayak, pada saat ini tidak banyak lagi dilakukan oleh
masyarakat. Ada beberapa faktor keengganan masyarakat melakukan perladangan
padi (secara berpindah). Pertama, adanya larangan dari pemerintah untuk
membakar lahan yang dituangkan dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2003
tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berkonsekwensi hukum dan
pidana. Kedua, meningkatnya kebutuhan atas lahan akibat pertambahan jumlah
penduduk sehingga tidak memungkinkan lagi perladangan berpindah dilaksanakan
karena semakin terbatasnya lahan kosong/tidak bertuan. Ketiga, meluasnya
perkebunan karet rakyat. Bahwa pembukaan ladang selalu dilakukan dengan cara
membakar maka mengancam keselamatan perkebunan karet masyarakat. Keempat,
adanya cara pandang yang melihat karet memliki keunggulan dari padi. Keunggulan
pertama pada nilai ekonominya, sehingga kalaupun tidak menanam padi mereka
bisa membeli kebutuhan hidupnya sehari‐hari dari hasil penjualan karet.
Keunggulan kedua terdapat pada mudahnya perawatan karet dibandingkan padi.
Mengerjakan perkebunan karet tidak memerlukan tenaga besar. Ancaman terbesar
tanaman karet adalah hanya pada masalah kebakaran hutan dan lahan. Kelima,
faktor lingkungan. Lahan yang didominasi oleh gambut ini dalam kondisi sekarang
telah rusak oleh pembukaan kanal PLG dan penebangan hutan oleh HPH dan
pembalakan liar pada masa lalu. Dampaknya adalah mengeringnya lahan gambut
yang mudah terbakar. Sehingga masyarakat tidak bisa bebas lagi membakar.
Keenam, datangnya hama yang tidak bisa dikendalikan, seperti monyet, tikus dan
burung yang sering turun ke perladangan dalam jumlah besar dan merusak padi
warga. Ketujuh, karena banjir yang sering melanda. Di Desa Petak Putih misalnya
banjir dari sungai Kapuas antara 2 – 3 kali dalam setahun. Sementara padi pasang
surut/Padi rawa mambutuhkan waktu yang lama hingga siap dipanen, antara 10 –
11 bulan.
Karet sekarang menjadi tumpuan masyarakat di kedua desa tersebut.
Penghasilan rata – rata bila dihitung pendapatan dalam tiap hari yang dilakukan oleh
satu orang adalah berkisar diantara 10 ‐ 15 kg per hari, dan tergantung kemampuan
seseorang dalam menyadap karet. Atau dengan kisaran rata‐rata dalam satu orang
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mereka mampu menyadap karet sejumlah 200 – 400 pokok pohon. Dan kalau
dihitung rata‐rata penghasilan dalam bentuk uang, seseorang dalam memanen karet
paling rendah adalah 15 kilogram dengan harga karet Rp. 9.000, maka mereka dapat
menghasilkan uang dalam tiap hari adalah Rp. 135.000. tentunya jumlah ini cukup
besar buat masyarakat.
Peran masyarakat dalam memproduksi karet tidak melihat dari jenis kelamin.
Baik laki‐laki dan perempuan dalam mamantat gita [menyadap karet] semua
berperan penting. Karet disadap pada pagi hari di mulai sekitar pukul 05 – 06 WIB.
Biasanya sebelum berangkat warga menyiapkan dulu perbelakalan untuk sarapan
atau sarapan langsung di rumah. Jarak tempuh menuju kebun karet berkisar antara
1 – 3 kilometer dari belakang kampung atau dengan lama waktu sekitar 15 – 30
menit dari kampung. Alat transportasi yang digunakan adalah sebuah perahu kecil
atau biasa di sebut cis yang bisa dimuati 3 ‐ 4 orang dewasa. Untuk kebun karet yang
berada pada pinggiran sungai besar bisa menggunakan perahu yang agak lebih besar
yaitu kelotok.
Bentuk karet untuk dijual ada dua macam, yaitu bentuk takuluk gita dan
tampang. Bentuk takuluk gita adalah bentuk dari hasil panen karet dimana karet
tidak ada campuran, dalam bentuk langsung wadah karet. Sedangkan bentuk
tampang adalah bentuk hasil panen karet berupa karet bak atau kotak kayu. Bentuk
karet ini biasanya dicampur dengan tawas.
Karet yang dihasilkan warga dijual langsung kepada pengepul; bisa dari orang
dari dalam kampung sendiri atau orang dari luar kampung. Pengepul dari luar
kampung didominasi oleh orang Banjar yang datang membeli karet warga dengan
menggunakan kelotok. Biasanya warga menjual karetnya setiap satu minggu sekali,
pada hari senin atau selasa karena pada hari rabu ada pasar mingguan di desa.
Warga memanfaatkan hari pasaran tersebut untuk belanja kebutuhan pokok
mereka.
2.5.2. Konsep Handil dan Pengelolaannya
Handil dalam bahasa Banjar artinya kawasan pertanian yang baru ditemukan yang
biasanya dikerjakan oleh kumpulan para petani yang berasal dari suatu kampung
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yang sama. 5 Pada lokasi riset yang penulis datangi, konsep handil ini hanya
ditemukan di Desa Buntoi sementara di Desa Petak Putih tidak mengenal sistem ini.
Handil merupakan konsep pengelolaan kawasan yang unik dimana pada
awalnya adalah sebuah sungai kecil (saka) yang dijadikan parit memanjang dengan
cara manual (digali dengan menggunakan tenaga manusia) untuk mengatur arus
sungai. Ada juga handil yang bukan merupakan sungai namun parit (tatas) bikinan
manusia yang dulu merupakan jalur untuk mengeluarkan kayu dari dalam hutan
ketika masi maraknya HPH dan pembalakan liar. ketika era kejayaan kayu sudah
meredup, parit tersebut tidak terpakai lagi sehingga diubah pengelolaanya menjadi
handil.
Pada sisi kiri dan kanan handil dijadikan masyarakat tempat untuk berladang
dan berkebun, kebun karet, dan kebun buah. Dulunya handil adalah sebuah sungai
kecil yang digunakan warga untuk jalur transportasi ke lokasi ladang, kebung karet,
kebun panting dan menuju arah hutan untuk memungut hasil hutan. Penamaan
handil biasanya diambil dari nama pohon, nama tumbuhan, nama orang, nama ikan
atau nama alam lainnya. Untuk membatasi lahan warga biasanya dibuat tatas (parit
kecil) yang berguna untuk batas tanah warga dan juga digunakan untuk
mengeluarkan kayu atau saluran air untuk kolam ikan tradisional atau biasa di sebut
beje.
Setiap satuan handil dipimpin oleh seorang kepala handil yang yang dipilih
oleh anggota secara mufakat. Peran penting dari kepala handil adalah mengkordinir
setiap kegiatan pengaturan pembagian lahan, pemeliharaan sungai dan handil.
Kemudian kepala handil dibantu oleh wakil, sekretaris dan bendahara.
Tidak ada periodeisasi dalam kepemimpinan handil ini. Pemilihan kepala hadil baru
hanya dilakukan ketika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri
atau sudah merasa tidak sanggup karena faktor usia atau sakit.

5

Handil.diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Handil. 14 Oktober 2012.

35

Setiap 6 bulan sekali ada rapat anggota. Hal‐hal yang biasa dibicarakan dalam
rapat adalah masalah iuran anggota, pembahasan permohonan anggota baru, dan
hal‐hal lain yang dirasa perlu untuk pengembangan handil.
Untuk menjadi keanggotaan handil warga yang terlibat harus melakukan
berbagai proses, antara lain:
a. Membayar uang ke kas kelompok handil untuk gotong royongpembersihan
handil dan memberikan sumbangan kepada anggota handil apabila mengalami
musibah.
b. Setalah membayar sumbangan kepada kepala handil atau pembantunya,
akan diberi lahan atau ladang untuk berkebun. Pembagian luas lahan
ditentukan berdasar panjang handil yang dibuat kemudian dibagi dengan
jumlah anggota handil yang ada.
c. Anggota handil harus ikut kerja gotong royong atas permintaan kepala
handil. Keputusan ini dikeluarkan setelah ada rapat anggota. Kegiatan
gotong royong ini dilakukan ketika ada pembukaan handil baru dan
perawatan handil yang meliputi pembersihan jalan dari semak‐semak yang
menutupi jalan dan pembersihan sungai/handil
d. Selain itu setiap enam bulan sekali ada iuran anggota sebesar 50.000 untuk
uang kas kelompok yang suatu saat digunakan untuk keperluan perawatan
handil
Tentang sejarah handil di Buntoi, banyak warga yang tidak mengetahuinya.
Namun salah satu tetua desa tersebut yang lahir pada tahun 1939 yaitu bapak
Frantika P. Dewel menyebutkan bahwa sejak kecil beliau telah mengenal handil
bahkan handil yang dia kerjakan sekarang merupakan warisan dari kakeknya. Satu
hal yang bisa kita simpulkan mengenai handil di Buntoi bahwa konsep ini telah ada
paling tidak lebih dari 70 tahun yang lalu.
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Pada tahun 2006, handil di Buntoi mendapat bantuan dari pemerintah
kabupaten Pulang Pisau melalui dinas pekerjaan umum untuk pendalaman handil
yang sudah mulai dangkal, pelebaran dan penambahan handil (bukan dalam bentuk
jumlah namun perpanjangan handil sepanjang 3 km). Setelah ada proyek dari
pemerintah tersebut artinya ada banyak lahan yang tersedia untuk dikonversi
menjadi ladang dan kebun untuk masyarakat. Penambahan handil dibutuhkan
karena pertambahan penduduk dan pendatang yang menetap di Buntoi sehingga
membutuhkan lahan baru untuk pertanian.
Dalam hal pembagian lahan di dalam lokasi handil, sebelum lahan dibagikan
kepada anggota, terlebih dahulu lahan dipetak menjadi berkapling‐kapling
(“kepeng” dala istilah Orang Buntoi). Perhitungan pembagian kapling dibagi
berdasar panjang handil yang dibuat kemudian dibagi dengan jumlah anggota yang
ada dan pengambilan jatah lahan dilakukan dengan cara diundi, hal ini dilakukan
untuk menghindari kecemburuan antar anggota berkenaan lokasi yang didapat
strategis atau tidak sehingga semua merasa adil. Artinya pembagian lahan ini
diperioritaskan untuk anggota lama sebelum adanya pembukaan handil yang baru.
Namun bagaimana dengan masyarakat yang belum mampunyai tanah atau
orang pendatang yang baru beberapa tahun menjadi penduduk Buntoi, apakah bisa
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menjadi anggota handil dan mendapat bagian lahan? Menurut penjelasan bapak
Salikat I Rasan kapala handil saka dohong bahwa setiap warga bisa menjadi anggota
handil dan mendapat pambagian lahan dengan cara mendaftar kepada ketua handil
kemudian oleh ketua handil hal tersebut dimusyawarahkan dengan anggota untuk
mendapat persetujuan apakah seseorang tersebut bisa diterima atau tidak. Jika
diterima maka anggota baru tersebut diwajibkan membayar uang masuk sebesar
50.000.
Ukuran kapling lahan antara handil satu dengan handil yang lainya tidak sama.
Hal ini tergantung pada luas hadil yang dibangun dan jumlah anggotanya. Sebagai
contoh, di handil saka dohong untuk satu kapling berukuran lebar 40 meter dan
panjang 250 – 400 meter sementara di handil hamputung, satu handil berukuran
lebar 100 dan panjang 400 meter. Perbedaan ini dikarenakan handil hamputung
mempunyai lokasi yang lebih luas. 6
Satu areal handil tidak dimiliki oleh individu namun oleh kelompok. Nama
kelompok pun diambil dari nama sungai yang difungsikan sebagai handil, seperti
Handil Buntoi atau handil Saka Duhong yang diambil nama sungai Buntoi dan sungai
Saka, sehingga nama kelompoknya pun menjadi kelompok handil Buntoi dan handil
Saka Duhong.
Daftar Handil yang ada diBuntoi
1. Handil Sei Marudin
2. Handil Sei Asem
3. Hadil Sei Asem Permai
4. Handil Sei Ruhat
5. Handil Sei Janang
6. Handil Sei Buntoi
7. Handil Sei Saka Duhong
8. Hadil Sei Hampatung
9. Handil Sei Lalam
6

Hasil wawancara dengan bapak Salikat Irasan (kapala Handil saka dohong) dan Heru L. Awan (kepala
Handil Hamputung)
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10. Handil Sei Linga
11. Handil Sei Bangah
Peta Handil dan Desa Buntoi

2.5.3. Inisiatif Hutan Desa Di Buntoi
Saat ini masyarakat Buntoi bersama tiga desa lain (Desa Kalawa, Desa Gohong dan
Desa Mantaren) sedang menunggu proses pemberian izin hutan desa dari menteri
kehutan yang telah diajukan sejak 2011. Hutan desa yang diajukan tersebut secara
riwayat merupakan hutan adat yang dijaga sudah sejak lama oleh empat desa
tersebut. Luas hutan desa yang diajukan seluas 20.000 ha.
Sebelum konsep hutan desa ini diajukan, konsep yang ditawarkan paa awalnya
adalah hutan adat. Hutan adat ini sempat dideklarasikan oleh masyarakat pada
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tahun 2005 di Desa Kalawa dengan nama “Hutan Adat Kalawa”, yang seluruh proses
perencanaannya sepenuhnya didampingi oleh sejumlah LSM lokal (Walhi
Kalimantan Tengah, Yayasan Betang Borneo (YBB) dan Kelompok Kerja Sistem Hutan
Kerakyatan (Pokker SHK)). Selama beberapa tahun proses penetapan sebagai hutan
adat mengalami kendala karena terbentur belum adanya peraturan perundang‐
undangan yang mengatur soal hutan adat. Sehingga konsep itupun dirubah menjadi
hutan desa yang dimungkinan secara aturan perundang‐undangan.
Latar belakang keinginan masyarakat untuk mempunyai hutan desa adalah
untuk membentengi kawasan yang selama ini mereka anggap keramat dan sebagai
hutan yang ada dengan kondisi terjaga dengan baik dari ancaman perluasan
perkebunan kelapa sawit yang selama ini marak di sekeliling mereka. Hal ini
sebagaimana yang diucapkan oleh Mantir Adat Desa Buntoi Kalin K. Ganti bahwa
mereka khawatir dengan maraknya perkebunan sawit yang ada yang banyak
membikin konflik di masyarakat dan menghancurkan tempat‐tempat penting bagi
orang Dayak. 7
Selama ini pengakuan hak atas hutan bagi masyarakat adat masih dipandang
sebelah mata oleh pemerintah walaupun mereka telah mengelola dan menguasai
hutan tersebut ratusan tahun lamanya namun masih kalah dengan perusahaan yang
mendapat izin dari pemerintah. Dengan adanya hutan desa ini mereka berharap
adanya pengakuan resmi dari pemerintah atas hutan yang selama ini mereka
anggap penting.

7

Hasil wawancara dengan Kalin K. Ganti (Mantir Adat Desa Buntoi). 7 Oktober 2012.
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III. PROYEK – PROYEK EKONOMI, DAN KEBIJAKAN KONSERVASI DI MASA LALU
DAN

DAMPAKNYA

TERHADAP

KETAHANAN

PANGAN

MASYARAKAT

LOKAL/ADAT
3.1.

Dinamika Tenurial dan Produksi pangan dari waktu ke waktu

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Dayak tidak bisa dipisahkan dari
tanah dan sumberdaya alam lainnya, serta mereka juga mempunyai praktek
produksi yang berciri khas kearifan lokal. Dari masa ke masa praktek tersebut
mempunyai dinamikanya masing‐masing. Beberapa masa‐masa penting yang terjadi
di Kalimantan tengah baik pada masa lalu dan kontek saat ini, yaitu : pertama, masa
ketika hutan masih alami; kedua, ketika era kejayaan Industri Kayu (HPH); ketiga, era
pelaksanaan PLG; dan keempat, kontek kini dan era REDD+. Kontek keempat akan
dibicarakan dalam bagian tersendiri. Hal ini ditujukan untuk melihat perubahan‐
perubahan pola penguasaan lahan dan tata produksi masyarakat dari masa‐masa
yang disebutkan di atas.
3.1.1. Ketika hutan masih lumayan luas
Mata pencaharian adalah salah satu unsur kebudayaan. Mata pencaharian atau
pekerjaan masyarakat tidak dipilih secara sembarangan. Terdapat beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dipilih. Faktor tersebut di antaranya
adalah tempat tinggal yang berhubungan dengan kondisi geografis atau kondisi
alam, dan juga terhubung dengan kepercayaan‐kepercayaan masyarakat.
Kalimantan memiliki landasan tanah yang terdiri dari karang padas, dan
lapisan tanah humus yang tipis, sedang daratannya berupa hutan. Dengan
penduduk yang tidak begitu padat dan mempunyai kawasan hutan yang cukup luas,
lebih dari ¾ luas daratan Kalimantan tengah adalah kawasan hutan.
Sebelum sumber daya hutan di Kalimantan Tengah dimanfaatkan dalam skala
besar oleh perusahaan‐perusahaan, hutan menjadi sumber penghidupan bagi
masyarakat lokal. Hutan mengandung potensi sumberdaya yang besar sehingga
masyarakat memanfaatkanya dengan berbagai cara. Masyarakat Buntoi dan Petak
Putih pada masa ini kehidupannya masih lekat dengan hutan, dari hutan mereka
pungut berbagai jenis komoditas komersial, yang sejak berabad‐abad menjadi
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komoditas perdagangan dengan orang luar. Beberapa jenis hasil hutan yang penting
adalah rotan, gaharu, getah damar, getah jelutung, getah nyatu, madu, dan kulit
gemor.
Selain itu sumber mata pencaharian andalan pada waktu itu adalah sektor
perikanan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis desa‐desa ini yang terletak di
dataran rendah dan dilalui oleh dua sungai besar (Sungai Khayan dan Sungai Kapuas)
serta daratan yang berawa dan memiliki sejumlah danau. Dengan kondisi seperti itu
tidak aneh jika potensi ikan melimpah pada waktu itu dan banyak masyarakat yang
menekuni pekerjaan sebagai nelayan.
Pola penangkapan ikan dilakukan masih dengan cara tradisional seperti
menggunakan rengge, lukah, bubu, pancing, beje dan lotok. Sistem penangkapan
ikan dengan metode beje dan lotok banyak ditemukan di Buntoi sementara di Petak
Putih tidak ada beje namum mereka hanya mengenal lotok. Bedanya beje dan lotok
ini adalah jika beje adalah buatan manusia sementara lotok terbentuk secara alami
berupa cekungan yang banyak terdapat di daerah rawa.
Pada masa ini pula banyak masyarakat yang masi aktif melakukan aktifitas
berburu. Seperti biasanya binatang yang diburu yaitu rusa, babi hutan, ayam hutan
dll. Sebagian hasil buruan untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.
Kemudian sebagaimana pada umumnya orang Dayak adalah terkenal dengan
ladang berpindah. Masyarakat Buntoi dan Petak Putih juga menjalankan hal
tersebut. Hutan dikelola secara tradisional oleh masyarakat. Mayoritas penduduk
setempat adalah masyarakat Dayak, yang kebanyakan bermukim di sepanjang
sungai Kahayan dan Sungai kapuas. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka
berladang dengan sistem rotasi, yang kesuburannya sepenuhnya mengandalkan
kemampuan pulihnya vegetasi hutan secara alami. Kebutuhan akan sayuran dan
obat‐obatan dipenuhi dari berbagai jenis tumbuhan liar yang dipetik dari hutan.
Berladang menjadi salah satu pilihan mata pencaharian masyarakat untuk
menghasilkan bahan makanan. Pekerjaan ini membutuhkan banyak tenaga.
Sehingga pengerjaannya dilakukan oleh kelompok yang biasanya berdasarkan
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hubungan tetangga atau kekerabatan. Jadi bisa dibilang sistim mata pencaharian ini
berhubungan juga dengan kehidupan sosial di antara anggota suku. Dalam
berladang, diperhatikan pula tanda‐tanda alam alam, yang salah satunya dengan
cara memperhatikan hewan liar. Perhatian terhadap tanda‐tanda alam ini salah
satunya adalah terkait dengan waktu yang tepat untuk membuka lahan, atau
mengolahnya, disesuaikan dengan musim yang menentukan curah hujan.
Tanaman yang ditanam rupanya sesuai dengan kebutuhan. Diantaranya adalah
padi enam bulanan, padi empat bulanan, dan padi ketan yang merupakan
kebutuhan dalam upacara adat. Salah satu upacara adat yang dilakukan adalah pada
saat buka lahan. Tujuannya untuk menambah kesuburan tanah, menolak hama, dan
mengusahakan hasil bumi yang berlimpah. Selain itu ditanam juga ubi kayu yang
bukan hanya dikonsumsi ubinya, tapi juga daunnya untuk lauk pauk.
Dari membuka hutan dan berladang inilah masyarakat mendapatkan tanah
sebagai lahan garapan yang kemudian dikuasai secara turun temurun. Tidak ada
pembatasan bagi masyarakat untuk jumlah maksimum penguasaan lahan,
semuanya tergantung kemampuan sipenggarap seberapa luas dia mampu
mengerjakan.
Sebagai tanda bahwa lahan yang sudah ada pemiliknya biasanya ditandai
dengan tanaman buah seperti durian, rambutan, nangka, cempedak dll. Penandaan
kepemilikan lahan dengan tanaman‐tanaman tertentu sudah menjadi kabudayaan di
masyarakat sehingga setiap orang akan saling menghormati hak‐hak kepemilikan
lahan antara satu dengan yang lainya. Maka dari sini potensi konflik karena
perebutan lahan bisa dihindari. Sementara itu di Buntoi selain sebagai bukti
kepemilikan lahan dengan tanaman tertentu, bentuk bukti kepemilikan lahan dalam
bentuk surat tanah sudah ada sejak lama. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan
oleh bapak Frantika P. Dewel yang mempunyai surat verklaring yang ditebitkan
tahun 1931 sebagai bukti kepemilikan tanah keluarga beliau.
3.1.2. Era HPH
Pada era kejayaan industri kayu di Kalimantan tengah atau era HPH banyak
masyarakat yang berubah profesi dari pekerjaan lama ke pekerjaan pembalakan liar.
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Aktifitas logging oleh masyarakat sering dipandang sebagai kegiatan illegal atau
dalam bahasa yang popular disebut pembalakan liar. Berbicara mengenai diskursus
legal dan illegal tidak bisa dihindari ketika membicarakan industri kehutanan di
Kalimantan Tengah. Selama ini pendekatan untuk memaknai pembalakan liar lebih
bernuansa legalistik dan formalistik. Artinya pemaknaan bahwa suatu penebangan
dikatakan illegal berdasarkan hukum mana yang dipakai acuan (Haba dkk 2003).
Menurut hukum negara, aktivitasnya dapat dikatakan illegal, namun belum tentu
jika dilihat dari hukum adat yang mereka percayai.
Lebih dari satu dekade yang lalu industri kayu pernah menjadi primadona di
Kalimantan Tengah. Produksi kayu di Kalimantan Tengah mencapai puncaknya di
awal Pelita V, yakni antara tahun 1989 hingga 1990, dimana terdapat 117
perusahaan pemegang HPH yang beroperasi dan memproduksi 4.830.638 m3 kayu
bulat. Setelah itu jumlah perusahaan pemegang HPH terus menurun. Kebanyakan
mengikuti berakhirnya masa produksi izin yang dipegang. Namun produksi kayu
tidak menyurut, karena pembalak liar bergantian masuk ke lokasi‐lokasi yang
ditinggalkan oleh perusahaan pemegang HPH. Tahun 1998, ketika krisis moneter
melanda, nilai US Dollar naik dan mendongkrak harga komoditas ekspor seperti kayu
(Soeryanto op cit).

44

Perkembangan HPH dan Produksi Kayu Bulat di Kalimantan Tengah
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Sumber: Diolah dari statistik dinas kehutanan Kalimantan Tengah 8

Tahun 2000 jumlah HPH sudah menurun tajam. Data kehutanan tahun 2002
menunjukkan adanya sekitar 3,5 juta hektar areal Hutan Produksi dan Hutan
Produksi Terbatas yang telah terbebas dari HPH. 9 Areal hutan yang ditinggalkan
menjadi terlantar, statusnya “no man’s land” untuk sementara dan mempermudah
masuknya pembalak liar.
Di Buntoi, perusahaan HPH yang pertama kali masuk ke sana sekitar era tahun
1970‐an yaitu PT. Kahayan Lumber dan pertengahan era tahun 90an perusahaan ini
berhenti. Selain perusahaan HPH tersebut, pada saat itu juga banyak kilang
penggergajian kayu di sepanjang Sungai Kahayan sekitar Buntoi sebanyak + 9 buah.

8

Sumber data: Awal Pelita I – Awal Pelita V dari http://www.Kalimantan
Tengah.go.id/INDO/kehutanan_kondisi.htm; sedangkan data tahun 2000 – 2008 dari Statistik Dinas
Kehutanan Kalimantan Tengah 2008.
9
Diolah dari Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, Pusat Inventarisasi dan
Statistik Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2002.
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Sementara di Petak Putih, HPH masuk ke sana sekitar tahun 1980‐an, antara lain CV.
Kopra Mas, PT. Kalang Murni, PT. Jayanti dan PT. Jaya Sakti.
Keberadaan perusahaan HPH dan kilang‐kilang penggergajian kayu yang
berdiri di sekitar wilayah mereka punya korelasi erat terhadap aktifitas pembalakan
liar dan pergeseran pola mata pencaharian masyarakat. Masyarakat Buntoi dan
Petak Putih yang pada awalnya adalah masyarakat yang bergantung pada sistem
pertanian pangan yakni berladang dan berkebun serta bergantung pada hasil hutan
non kayu dan sektor perikanan kemudian berubah pola mata pencaharianya ke
dalam pekerjaan perkayuan itu, termasuk pembalakan “liar” itu.
Sedikit banyak perubahan pola mata pencaharian itu mempengaruhi
kehidupan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Kemandirian pangan yang dihasilkan dari kegiatan berladang dan memanfaatkan
hasil hutan lainya berubah menjadi budaya membeli daripada menghasilkanya
sendiri. Kebun dan ladang banyak yang dtinggalkan dan diterlantarkan. Budaya‐
budaya yang menyertai aktifitas perladangan seperti handep dan upacara tampung
tawar sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan karena tidak ada lagi aktifitas mahimba
(pembukaan ladang).
Dalam hal melakukan kerja logging, penebangan bisa dilakukan atas inisiatif
sendiri atau karena ada permintaan dari pihak lain. Penebangan kayu yang oleh
inisiatif sendiri bisa dijual secara bebas kepada beberapa pihak. Sementara
penebangan yang dilakukan atas permintaan pihak lain: Pertama, penebangan
dilakukan atas permintaan pemilik perusahaan HPH. Kedua, penebangan yang
dilakukan atas permintaan pemilik modal/cukong kayu baik yang berada di dalam
daerah maupun luar daerah.
Untuk mengeluarkan kayu dari dalam hutan, masyarakat membangun parit
atau yang biasa mereka sebut tatas. Setelah masa keemasan kayu mulai redup, tatas
kemudian menjadi salah satu cikal bakal handil.
Di masa ini ada masa yang dianggap oleh masyarakat di Desa Petak Putih
sebagai masa sulit, tepatnya pada akhir 1999 hingga tahun 2000. Dimana pada masa
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itu industri kayu di sana tutup dan perdagangan kayu berhenti, masyarakat yang
sudah beberapa tahun lamanya menikmati hasil dari perdagangan kayu kehilangan
mata pencaharian dan pendapatan. Sementara banyak ladang dan kebun sudah
lama ditelantarkan. Masyarakat harus memulai dari awal kembali kepada sistem
pertanian yang telah lama mereka tinggalkan. Proses ini tidak bisa dilaksanakan
secara instan. Seperti meladang padi paling tidak butuh waktu + 1 tahun proses
hingga memetik hasil, sementara untuk kebu karet butuh waktu antara 7 – 10 tahun
dari proses hingga menghasilkan.
Masa menunggu hasil dari proses pertanian mereka kembali inilah yang
dianggap sebagai masa sulit karena tidak ada pendapatan kecuali dari hasil mencari
ikan. Berbarengan dengan itu, mulai banyak datang penambang emas liar dari luar
daerah seperti wilayah Barito, Banjarmasin dan Martapura yang menambang emas
di sepanjang Sungai Kapuas. Dari situ warga mulai ikut bekerja sebagai penambang
emas dan dari situ pula warga Petak Putih mengetahui cara menambang emas.
Selain itu, pada masa HPH terjadi kerusakan hutan yang cukup parah baik oleh
HPH itu sendiri maupun oleh aktifitas pembalakan liar masyarakat. Hutan‐Hutan
bekas tebangan HPH maupun bekas tebangan masyarakat menjadi gundul dan pada
selanjutnya berubah menjadi semak belukar yang banyak ditumbuhi oleh alang‐
alang. Kondisi menjadikan lahan bekas HPH dan tebangan masyarakat menjadi lahan
kritis yang rawan terbakar. Banjir juga menjadi ancaman karena hilangnya vegetasi.
Di Petak Putih, misalnya, sebelumnya banjir hanya terjadi satu kali dalam satu
tahun, tetapi dalam dua dekade terakhir intensitas banjir menjadi sering antara 2 ‐3
kali dalam setahun

3.1.3. Era PLG
Berdasarkan

perkembangan

terakhir

(2007),

secara

geografis

kawasan

Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah terletak di antara Kota
Palangkaraya (Sungai Kahayan) ke arah Timur melalui sebuah Saluran Primer Induk
(SPI) sepanjang 187 kilometer memotong Sungai Barito di Mangkatip. Pada bagian
Barat, membujur dari Kota Palangkaraya ke arah Selatan menyusuri sebelah timur
47

Sungai Sebangau ke arah Selatan hingga bermuara di Teluk Sebangau di Laut Jawa.
Sedangkan di sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Barito dan menyusuri Sungai
Barito, Sungai Kapuas Murung ke arah Selatan melewati Kuala Kapuas hingga muara
Sungai Kapuas yang bermuara di Laut Jawa.
Proyek PLG Satu Juta Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Instruksi
Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan dan Keputusan Presiden
No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian
Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, diarahkan untuk mengkonversi
hutan rawa gambut yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah
guna mempertahankan dan melanjutkan swasembada beras nasional yang telah
dicapai Indonesia pada tahun 1984, bahkan diharapkan dapat meningkatkan
produksi pertanian yang lebih besar.
Proyek PLG dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 1996. Dalam kurun
waktu 1996 – 1997 telah dibuat saluran primer induk (SPI) sepanjang 187 km yang
menghubungkan Sungai Kahayan dengan Sungai Barito. Selain itu telah dibuat pula
Saluran Primer Utama (SPU) sepanjang 958,18 km di Blok A, B, C, dan D. Pada Blok A
pembuatan saluran sekunder, saluran kolektor, saluran primer dan saluran tersier
sudah selesai dikerjakan, sehingga di Blok A berhasil dibuat sekitar 30.000 hektar
lahan sawah.
Namun demikian, proyek PLG yang pada awal pelaksanaannya tanpa didahului
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) telah menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Dampak‐dampak negatif tersebut, antara lain:
1.

Pembuatan Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 kilometer yang
menghubungkan Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta
memotong cukup banyak anak sungainya yang mengakibatkan berubahnya
pola tata air dan kualitasnya.

2.

Pembukaan lahan dengan penebangan pohon di hutan rawa gambut
mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang. Kondisi ini
menyebabkan sering terjadinya banjir di musim penghujan, sebaliknya pada
musim kemarau lahan gambut lebih mudah terbakar. Kebakaran lahan gambut
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pada tahun 1997 merupakan salah satu penyumbang karbon yang cukup besar
di udara.
3.

Terbukanya akses bagi masyarakat untuk melakukan penebangan liar di
kawasan‐kawasan hutan dan tersedianya saluran‐saluran air untuk membawa
kayu hasil tebangan liar, mengakibatkan semakin maraknya penjarahan hutan
secara liar (pembalakan liar) di kawasan Eks PLG.

4.

Beberapa spesies tumbuhan langka yang dilindungi seperti ramin, jelutung,
kempas, ketiau, dan nyatoh terancam punah.

5.

Proyek ini menyisakan berbagai masalah sosial dan lingkungan, seperti nasib
yang kurang menguntungkan bagi para transmigran yang pada umumnya
belum menguasai pengolahan lahan basah untuk pertanian, dan masyarakat
setempat terpinggirkan dari lahannya (Baplan 2007).
Desa Buntoi dalam proyek PLG tesebut masuk dalam Blok D sementara Desa

Petak Putih teridentifikasi di Blok E dari areal PLG. Di Desa Buntoi dan Desa Petak
Putih proyek PLG ini belum beraktifitas secara luas.
Di Buntoi Proyek PLG baru mengerjakan pembuatan Saluran Primer Induk (SPI)
sepanjang 60 km dari sungai Kahayan hingga Sungai Sebangau dan belum ada
pembukaan hutan sebagaimana yang terjadi di Mantangai maupun Lamunti di
Kabupaten Kapuas. Sementara di Blok E merupakan areal yang belum sempat
dibuka oleh proyek PLG. Namun Blok E ini sekarang menjadi wilayah Konservasi
untuk Orangutan yang dikelola oleh BOS Mawas. Secara umum tidak terjadi
persoalan antara Desa Petak Putih dan BOS Mawas karena areal yang dikelola oleh
BOS Mawas tidak berdekatan atau berbatasan dengan wilayah desa.
Bagi masyarakat Buntoi proyek PLG mendapat berbagai tanggapan terkait
dengan dampak yang ditimbulkan. Dampak negatif yang dirasakan warga adalah
adanya konflik lahan pada saat pembuatan SPI dimana banyak lahan dan kebun
warga yang terkena proyek pembuatan SPI tersebut tanpa ganti rugi. Beberapa
warga yang sempat mencoba mempertahankan tanahnya dari terjangan proyek
tersebut mendapat intimidasi dari aparat, walaupun pada akhirnya mereka
mendapat ganti rugi juga pada tahun 2006. Lahan yang mendapat ganti rugi hanya
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lahan yang terkena proyek pembangunan kanal saja, sementara lahan yang dibuka
sebelah kiri dan kanan dari kanal sepanjang 50 meter kiri kanan tidak mendapat
ganti rugi.
Sedangkan dampak secara lingkungan yang dirasakan adalah mengeringnya
hutan rawa gambut yang ada di sana karena rusaknya sistem hidrologi kawasan
gambut sehingga memicu mudahnya kawasan gambut kering itu terbakar yang
kerap terjadi setiap tahun di saat musim kemarau. Pada tahun 1997 dan 1998 di
Kalimantan Tengah terjadi kebakaran hutan dalam skala yang luas termasuk
sebagian besar kawasan yang terbakar di dalam areal gambut pembukaan PLG. Pada
saat itu banyak kebun‐kebun masyarakat yang musnah ikut terbakar. Sehingga
kerugian yang diderita masyarakat pada waktu itu cukup besar.
Proyek PLG juga berpengaruh pada perubahan mengambil ikan di Buntoi.
Pembuatan SPI membuat sejumlah Beje milik warga kering dan tidak bisa digunakan
lagi. Beje merupakan sistem perangkap ikan tradisional yang sudah dikerjakan oleh
masyarakat sejak lama.
3.2.

Konteks kekinian: Dampak keberadaan proyek‐proyek masa lalu terhadap
tenurial dan praktik produksi pangan masyarakat

Situasi sosial dan lingkungan sekarang berbeda dengan masa lalu. Setelah datang
proyek‐proyek besar yang memberikan dampak negatif yang cukup serius bagi
lingkungan membuat masyarakat berada dalam situasi sulit dalam berusaha.
Masyarakat yang mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap
sumberdaya alam, hidup dalam situasi terbatas.
Pekerjaan yang dulu banyak dikerjakan masyarakat seperti mangambil hasil
hutan non kayu (Gemor, jelutung, Pantung, katiau, Rotan, dll), berburu, dan mencari
ikan sekarang tidak lagi dikerjakan karena lingkungan sekitar telah terjadi kerusakan
yang cukup serius yang memusnahkan sebagian besar jenis‐jenis tanaman hutan
yang pada masa lampau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta berpengaruh
pada ekosistem sekitar yang membuat sejumlah binatang yang dulu sering diburu
tidak lagi ditemukan pada masa sekarang seperti rusa, babi hutan dan ayam hutan.
Selain itu masyarakat yang dulu juga bekerja pada sektor perikanan tidak bisa lagi
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menjalankan aktifitasnya. Daerah rawa yang dulu menjadi salah satu tempat
mencari ikan dalam kondisi sekarang banyak yang kering dan hasil tangkapan ikan
sungai juga terus menurun.
Kerusakan lingkungan membuat tradisi membeje dan Lotok ini semakin
berkurang di Desa Buntoi. Desa Buntoi yang merupakan daerah dataran rendah
dengan dominasi tanah rawa gambut telah rusak akibat proyek‐proyek pemerintah
di masa lalu seperti proyek PLG dan HPH. HPH melakukan penebangan hutan secara
besar‐besaran dan memicu maraknya praktek pembalakan liar di masyarakat.
Sementara proyek PLG membuka saluran primer induk yang membelah hutan rawa
gambut di Desa Buntoi sepanjang 60 km yang menghubungkan hingga ke Sungai
Sebangau. Walaupun secara umum proyek PLG di Desa Buntoi belum membuka
hutan secara luas hanya sebatas pembukaan saluran primer induk, namun hal
tersebut mempunyai dampak signifikan bagi lingkungan di sekitar dalam hal
mempercepat proses pengeringan lahan gambut.
Tetapi proyek itu juga menimbulkan inisiatif masyarakat dalam mengurangi
kerentanan pangannya. Saluran SPI itu menjadi tempat baru mencari ikan bagi
warga. Selain itu sebelah kiri dan kanan SPI banyak dimanfaatkan warga untuk
dijadikan kebun karena terbukanya akses masuk ke dalam hutan dan beberapa
warga telah mendirikan rumah di sana.
Pada sisi perladangan juga mengalami kendala yang cukup besar. Masyarakat
tidak bisa berladang jika tidak membakar. Berladang dengan cara membakar
merupakan tradisi yang sudah dijalankan oleh nenek moyang mereka sejak dahulu
kala. Sementara sekarang dengan kondisi lahan yang rawan terbakar membuat
proses perladangan guna menanam padi tidak bisa dijalankan dengan leluasa
sebagaimana di masa lalu. Selain itu juga untuk mengatasi kebakaran hutan dan
lahan, pemerintah mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang pengendalian
kebakaran hutan dan lahan yang memberikan ruang terbatas dalam pembukaan
lahan dengan cara membakar.
Tantangan bagi perladangan juga lahir dari munculnya “hama” akibat
hancurnya hutan, habitat alami fauna tersebut. Seperti di Desa Petak Putih, warga
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enggan menanam padi karena sering diserbu kawanan monyet dalam jumlah besar
yang menghabiskan bibit padi yang mereka semai.
Banjir juga kerap melanda. Lokasi penanaman padi selain di daratan yang
bertanah alluvial, masyarakat juga memanfaatkan daerah dataran rendah seperti
rawa dan daerah pasang surut. Menurut pengakuan warga Petak Putih, dalam satu
tahun rata‐rata banjir bisa 2‐3 kali dengan durasi waktu yang relatif lama antara 2 –
3 minggu bahkan pernah satu bulan baru air surut. Banjir tersebut merendam
tanaman padi warga yang berakibat pada gagal panen.
Sementara itu dengan situasi sulit seperti ini masyarakat cenderung beralih
perkebunan karet karena dianggap lebih menjanjikan dari segi pendapatan. Di
tengah situasi sulit karena kerusakan lingkungan, karet masih memberikan masih
memberikan harapan karena pendapatan yang dinilai cukup untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi mereka.
Alternatif mata pencaharian lain yang juga dilakukan masyarakat saat ini
adalah pertambangan emas liar. Pertambangan emas itu marak setelah era kejayaan
industri kayu habis, dan di situ masyarakat dihadapkan pada situasi ekonomi yang
sulit karena sudah terlajur tergantung pada usaha perkayuan. Hanya saja, di kedua
masyarakat tersebut, pengetahuan soal pertambangan emas merupakan hal yang
baru. Mereka belajar pada para penambang emas yang sebagian besar berasal dari
Kalimantan Selatan. Hingga kini pertambangan emas atau menyedot emas masih
marak di sepanjang Sungai Kapuas di wilayah Petak Putih. Masyarakat sudah mulai
khawatir tentang dampak pertambangan emas ini karena mereka juga sebagian
besar memanfaatkan Sungai Kapuas untuk keperluan MCK.
Situasi alam dan kondisi lingkungan yang kian tidak bersahabat sekarang ini
memberikan dampak pada keterancaman keselamatan kebun‐kebun karet
masyarakat di dalam handil, ancaman terbesar pada kawasan handil adalah
kebakaran hutan dan lahan. Awalnya kebakaran besar terhadap hutan dan lahan di
kawasan handil adalah pada tahun 1997 – 1998 dimana saat itu juga tercatat terjadi
kemarau panjang. Hal ini mengakibatkan banyak kebun masyarakat yang terbakar
karena merembet dari lahan semak.
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Kendala lain adalah pada saat musim kemarau bagi sebagian handil akses
menuju kebun karet menjadi sulit karena jukung yang biasa digunakan sebagai alat
transportasi tidak bisa dijalankan karena air yang ada di handil sedikit sehingga
untuk menuju akses tersebut terpaksa harus menunggu air pasang. Apabila air
pasang siang hari, artinya proses penyadapan karet sudah mulai berkurang
getahnya. Karena banyaknya getah karet berlangsung pada pagi hari.
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IV. PROYEK PILOT REDD+ DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT LOKAL
Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai Provinsi Pilot REDD+
Pada 23 Desember 2010 yang lalu pemerintah menunjuk Kalimantan Tengah
sebagai Provinsi pilot REDD+. Dimana sebelumnya ada lima provinsi yang telah
disiapkan oleh pemerintah untuk menjadi provinsi pilot yaitu Papua, Kalimantan
Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi. Namun oleh pemerintah kemudian
Kalimantan tengah yang dipilih. Alasan pemerintan menunjuk Kalimantan tengah
sebagai provinsi pilot, Menurut Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup
Masnellyarti Hilman, kriteria pemilihan ini antara lain adalah komitmen dari daerah
untuk melaksanakan program ini serta luas hutan yang dimiliki. Saat ini luas hutan di
Kalimantan Tengah berada di posisi 3 besar dari seluruh propinsi di Indonesia. 10
Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai provinsi pilot karena dianggap telah
memiliki infrastruktur hukum untuk menjawab perubahan ikilim yakni dengan
adanya dewan daerah perubahan iklim (DDPI) yang dibentuk Gubernur Kalimantan
Tengah melalui Surat keputusan Nomor 188.44/153/2010 tentang pembentukan
Dewan Daerah perubahan Iklim pada tanggal 11 mei 2010. Susunan DDPI dibagi ke
dalam 5 komisi Daerah (Komda): yakni komda REDD dan lahan gambut, Komda
tambang dan energy, Komda pertanian dan perkebunan, Komda infrastruktur dan
transportasi. Di dalam masing‐masing komda terdapat 3 pokja, yakni pokja adaptasi,
mitigasi, alih teknologi dan pendanaan. Dari lima komda tersebut baru komda REDD
dan lahan gambut yang baru dibentuk dengan surat keputusan gubernur nomor
188.44/152/2010 tentang komisi daerah pengurangan emisi dari kegiatan
deforestasi dan degradasi hutan (REDD) serta lahan gambut pada tanggal 11 april
2010 (Muhajir, 2010).
Sebelum Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai provinsi pilot REDD+, terlebih
dulu presiden SBY mengumumkan komitmenya untuk menurunkan emisi sebesar
sebesar 26%‐41% dari BAU (Business As Usual) pertama kali di umumkan di
Pittsburgh dalam sebuah pertemuan negara‐negara yang tergabung dalam G20,
10

Kalimantan Tengah Jadi Pilot Project Pengurangan Karbon (6 April 2011). Diunduh dari
http://www.kbr68h.com/perbincangan/daerah‐bicara/4668‐kaliman‐tengah‐jadi‐pilot‐project‐
pengurangan‐karbon. 4 Agustus 2012
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pada September 2009. Pengumuman atas komitmen tersebut mendapat sambutan
yang cukup hangat dari negara‐negara anggota G20, bahkan dunia internasional
yang berharap komitmen tersebut akan mengubah dinamika perundingan
perubahan iklim menjadi lebih maju.
Komitmen penurunan emisi Indonesia mendapat sambutan baik dari negara
donor terutama Norwegia untuk membantu terwujudnya penurunan emisi tersebut.
Hal tersebut bermuara pada sebuah penandatanganan Surat Niat (Letter of Intent)
yang ditandatangani 26 Mei 2010, dimana Norwegia akan mengucurkan dana
sebesar U$1 milliar, sementara Indonesia akan melakukan beberapa hal, termasuk
memilih provinsi pilot, yang tujuan utamanya adalah usaha penurunan emisi.
Surat niat baik yang ditandatangani dengan Norway tersebut hanya salah satu
dari beberapa bantuan lainnya, yang juga menunjukan dukungan atas komitmen
Indonesia dalam mengurangi emisi. Sebut saja bantuan dari Pemerintah Australia
melalui IAFCP, Pemerintah Jerman dengan proyek percontohan REDD di Sumatera
Selatan dan beberapa inisiatif bantuan lainnya.
Proyek inisiatif REDD+ di Kalimantan Tengah
Sejak ditetapkannya sebagai provinsi pilot untuk REDD+, Kalimantan Tengah
menjadi daya tarik tersendiri bagi sejumlah kalangan untuk membangun proyek
karbonnya di Kalimantan Tengah. Pada saat ini tercatat ada 9 inisiatif proyek karbon
yang mayoritas merupakan inisiatif dari kalangan swasta dan hanya satu proyek
hasil kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Australia yaitu
Kalimantan Forest and Climate Partnership yang mengambil lokasi di bekas kawasan
eks PLG di Kabupaten Kapuas. Sementara itu baru ada dua proyek REDD+ yang
sudah mendapat izin dari Menteri kehutanan yaitu Kalimantan Forest and Climate
Partnership dan PT. Rimba Makmur Utama. Sementara yang lain baru tahap
pengajuan.
Dari semua pengajuan proyek yang ada baik dalam tahap pengajuan maupun
yang sudah mendapat izin, jika dikalkulasi total kawasan yang dibutuhkan untuk
proyek REDD+ di Kalimantan Tengah mencapai luas 1.273.940 hektar.
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DA REDD+ (KFCP)
KFCP merupakan proyek percontohan REDD+ hasil kerjasama antara pemerintah
Indonesia dan Australia yang dikelola di bawah badan hukum PT. AURECON.
Kerjasama ini terjadi pada tanggal 13 Juni 2008. Proyek ini berlokasi di kawasan
gambut eks PLG dengan luas 120.000 ha. Wilayah poyek ini meliputi 7 desa di dua
kecamatan yaitu Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas.
Proyek ini mendapat legalitas dari pemerintah dengan surat keterangan Sekretaris
Jenderal Kemenhut nomor KT.12/II‐KUM/2010.
Dalam kerjasama dengan masyarakat lokal dan pemerintah Kabupaten Kapuas,
KFCP membangun dan mencoba beberapa cara untuk mengelola hutan rawa
gambut secara lebih baik dan pada saat yang bersamaan memberikan manfaat pada
masyarakat lokal dan yang lainnya dalam bentuk insentif dan bantuan teknis.
Badan perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas
adalah unit pelaksana KFCP untuk pemerintah Indonesia. Unit manajemen hutan
telah dibentuk di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang
bertanggung jawab untuk kawasan hutan di area kerja KFCP.
Menurut sumber dari pihak KFCP Keberadaan proyek percontohan REDD+ ini
bertujuan mendemonstrasikan cara yang kredibel, adil dan efektif untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi lahan, termasuk
kerusakan lahan gambut yang dapat dipergunakan dalam perjanjian global
perubahan iklim paska 2012 dan memungkinkan partisipasi nyata Indonesia dalam
pasar karbon internasional di masa depan (Arsyad 2011). KFCP bermaksud untuk
mencoba beberapa pendekatan untuk memperlihatkan bagaimana infestasi dalam
REDD+ dapat mencapai pengurangan emisi sementara memberikan mata
pencaharian

bagi

masyarakat

lokal

yang

tergantung

pada

mempromosikan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
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hutan

dan

Kegiatan‐kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KFCP untuk memperbaiki
pengelolaan hutan dan lahan gambut akan termasuk beberapa intervensi teknis
termasuk penutupan kanal dan rehabilitasi hidrologi lahan gambut, penanaman
kembali dengan spesies pehon lokal yang cocok, pencegahan dan pengendalian
kebakaran, pemantauan vegetasi dan hidrologi dan pengembangan mata
pencaharian alternatif yang layak secara ekonomi dan rendah karbon. KFCP juga
akan membangun kapasitas institusi dan kesiapan teknis pemerintah daerah dan
desa untuk melaksanakan REDD+ yang berkelanjutan. 11
Aktifitas KFCP dalam rehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi
KFCP dilaksanakan dalam satu kesatuan kubah gambut dengan luas sekitar 120.000
hektar. Pada setengah bagian utara lokasi KFCP terdapat hutan rawa gambut yang
masih utuh dan menyediakan jasa lingkungan yang penting, termasuk memelihara
dan menyimpan karbon di dalam hutan dan gambut dibawahnya. Sedangkan
separuh bagian selatan dari lokasi program sebagian besar telah terdegradasi.
Sejumlah jaringan kanal di wilayah ini pernah dibangun untuk Proyek Lahan Gambut
Sejuta Hektar dan terus‐menerus mengeringkan wilayah tersebut. Hal ini membuat
kawasan tersebut menjadi rentan terhadap api serta menghasilkan emisi gas rumah
kaca yang cukup besar.
KFCP kini mengujicobakan sistem rehabilitasi hidrologis yang baru di saluran
drainase di bagian selatan lokasi program. Dengan penutupan saluran ini, KFCP
bermaksud merehabilitasi wilayah yang terdegradasi, meningkatkan permukaan air
di seluruh kubah gambut, mengurangi emisi, dan kejadian kebakaran. Sistem
rehabilitasi hidrologis KFCP dibangun berdasarkan pengalaman masa lalu dan
pengetahuan masyarakat setempat dalam menutup kanal drainase di lahan gambut.
Sebelumnya, rehabilitasi hidrologis umumnya dilakukan di saluran kecil, dengan
lebar dan kedalaman yang hanya beberapa meter dan berarus rendah. Namun, di
banyak wilayah lahan gambut yang terdegradasi di Indonesia, termasuk di lokasi
KFCP, kelebaran kanal berkisar antara delapan sampai 30 meter dengan kedalaman

11

Dokumen Perjanjian Desa Antara pihak KFCP dengan Desa Petak Putih.
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hingga tujuh meter. Saluran drainase yang lebih besar ini memiliki laju aliran air
yang sangat tinggi.
Kegiatan‐kegiatan ini diproyeksikan oleh pihak KFCP dilaksnakan secara
kemitraan dengan masyarakat. Pihak KFCP masyarakat setempat diharapkan
memainkan peran penting dalam upaya untuk merehabilitasi dan mengurangi emisi
dari lahan gambut yang terdegradasi di lokasi kerja KFCP. Semua aktivitas akan
dilaksanakan melalui kesepakatan desa. Saluran hanya akan ditambat dengan
persetujuan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak.
Dalam kasus di mana masyarakat dan individu sepakat untuk membatasi akses
mereka dalam hal pemanfaatan wilayah tersebut, atau ketika kepentingan mereka
akan sangat dirugikan, masyarakat yang terkena dampak berhak mendapatkan
kompensasi yang adil.
Bagi pihak KFCP Kegiatan ini membuka peluang yang lebar bagi seluruh
anggota masyarakat untuk ikut menyediakan bahan baku dan tenaga kerja.
Pembayaran akan dilakukan atas semua jasa yang diberikan melalui proses yang
transparan dan adil, serta sesuai dengan kesepakatan perjanjian desa. Karena
keberagaman kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari menganyam jaring,
menanam dan memelihara bibit sampai ke pekerjaan manual lainnya, maka peluang
bagi seluruh anggota masyarakat untuk terlibat menjadi terbuka luas.
Pembentukan KPHL Model dan Desa Model REDD+ di Areal DA REDD/KFCP
KFCP yang merupakan proyek percontohan untuk implementasi REDD+ yang telah
ada sejak tahun 2008 di Kalimantan tengah. Proyek ini ingin memperkenalkan
praktek implementasi REED+ dengan cara yang kredibel, adil dan efektif untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi lahan sehingga
nanti dapat dipergunakan dalam perjanjian global perubahan iklim paska 2012.
Sejatinya proyek ini telah berakhir Juli 2012 tahun ini namun diperpanjang kembali
sampai Juli 2013 nanti. Kedepanya setelah proyek KFCP ini berhenti, kawasan yang
ditinggalkan oleh KFCP akan dijadikan KPHL Model.
Usulan pembentukan KPH Model di Kabupaten Kapuas telah diusulkan kepada
Menteri Kehutanan melalui surat Bupati Kapuas No. 522.22/ 1854/Disbunhut. 2010,
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tanggal 9 Desember 2010. Proses pembangunan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi
Kalimantan Tengah sampai saat ini baru pada tahapan arahan pencadangan
berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.207/VII‐WP3H/2011 tanggal 11
Februari 2011 meliputi area dengan luas ± 8.510.524 ha terdiri dari 30 unit KPHP
dan 4 unit KPHL. Penetapan wilayah KPHL Model Kapuas di Kabupaten Kapuas
sesuai Keputusan Menhut Nomor SK.247/Menhut‐II/2011 tanggal 02 Mei 2011,
terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas ± 105.372 ha.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kapuas juga mencanangkan desa‐desa
yang ada didalam area DA REDD/KFCP sebagai desa model REDD. Aktifitas yang
diharapkan pemerintah dari Desa Model REDD ini meliputi eco and culture tourism,
sebagai laboratorium riset lapangan dan jasa lingkungan lainya dengan ikon
ekosistem air hitam gambut, madu lebah hutan, dll.
Dalam gambaran besarnya desa yang dijadikan model REDD ini adala desa
yang mempunyai praktek‐praktek kehidupan sosial dan ekonomi selaras dengan
upaya pelestarian lingkungan termasuk kontribusi terhadap pengurangan emisi,
mempunyai potensi sumberdaya alam yang dikelola secara lestari dan dapat
mengurangi emisi serta masyarakatnya mempunyai aturan dan kelembagaan dalam
pengelolaan sumberdaya alam secara bijak.
Dalam pengembangan desa model REDD ini ada dua strategi besar yang
diambil yaitu: Penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis sumberdaya alam
termasuk wilayah kelola berbasis masyarakat adat. Pemberdayaan masyarakat
untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(dilakukan melalui tiga pendekatan: Pengembangan ekonomi masyarakat,
peningkata sarana dan prasarana, Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan
seperti penyimpanan karbon, eco dan culture tourism, pusat riset REDD dan
pemanfaataan keragaman hayati).
Aktifitas KFCP di Desa Petak Putih
Desa Petak Putih merupakan salah satu desa yang masuk dalam area proyek KFCP.
Dalam kesempatan mengunjungi desa tersebut, penulis mencoba melihat secara
langsung aktifitas yang dijalankan oleh KFCP di sana.
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1. Perjanjian Desa (Desa Petak Putih dan KFCP)
Sebagaimana yang terjadi beberapa desa lain dalam areal DA REDD/KFCP,
bahwa antara masyarakat dengan pihak KFCP terikat dalam perjanjian desa.
Begitu juga yang terjadi di desa Petak Putih bahwa mereka terikat perjanjian
dengan KFCP. Perjanjian desa merupakan upaya dari kedua belah pihak untuk
membangun sebuah kesepakatan berkenaan dengan transparansi, kemitraan
dan pengakuan hak masyarakat serta kontribusi apa yang akan diberikan KFCP
terhadap masyarakat, sehingga terjadi situasi saling menghormati antar kedua
belah pihak.
Pada dokumen perjanjian desa antara KFCP dengan Desa Petak Putih
disebutkan tentang kemitraan dengan masyarakat lokal. Dalam kemitraan
antara KFCP dan Desa Petak Putih menyepakati prinsip‐prinsip sebagai berikut:
a. KFCP tidak akan pernah mencoba untuk merubah status hukum tanah di
desa tanpa persetujuan penduduk desa melalui musyawarah desa.
b. KFCP akan menghargai dan mengakui hukum‐hukum adat termasuk yang
mengatur sumberdaya alam.
c. Keuntungan‐keuntungan dari kegiatan KFCP harus disampaikan secara
terbuka, transparan dan dibagi secara adil di antara semua pemangku
kepentingan hak, termasuk perempuan dan kelompok terpinggirkan.
d. Kegiatan‐kegiatan KFCP harus mendukung mata pencaharian yang
berkelanjutan sesuai dengan rencana pembangunan desa.
e. Semua anggota masyarakat di desa mempunyai hak untuk berpartisipasi
dalam program secara penuh dan efektif.
f. Anggota masyarakat mempunyai hak untuk mendapat informasi yang akurat
tentang kegiatan KFCP untuk memastikan tata kelola program yang
baik.pelaksanaan program harus sejalan dengan hukum dan peraturan lokal
dan nasional (termasuk hukum adat), dan juga konvensi‐konvensi
internasional.
Masih dalam kontek perjanjian desa, KFCP mengambil peran kepada masyarakat
sebagai berikut:
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a. Menyediakan dana untuk pekerjaan yang akan dicapai dengan target‐target
yang telah disetujui oleh pihak KFCP dan Masyarakat sebagaimana yang
disebutkan dalam perjanjian desa.
b. Bekerja dengan dana perwalian Bank Dunia dan agen‐agen yang ditunjuk
untuk memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian desa.
c. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk:
‐

Pelatihan

‐

Dokumen‐dokumen

‐

Saran dan

‐

Akses terhadap informasi.

d. Melaksanakan ferifikasi secara teratur untuk paket‐peket pekerjaan yang
telah disetujui sebelum pembayaran dilaksnakan.
e. Memeriksa dan memantau pekerjaan dan syarat‐syarat perjanjian desa.
f. Memastikan pelaksanaan syarat‐syarat perjanjian desa.
2. Penempatan TP dan TPK
TP dan TPK merupakan unit kerja yang dibangun oleh KFCP bersama dengan
masyarakat Desa Petak Putih dan juga desa‐dasa lain yang termasuk di dalam
proyek KFCP yang berfungsi untuk mengkoordinir paket pekerjaan yang
diberikan oleh KFCP kepada masyarakat serta sebagai unit penampung keluhan
dari masyarakat untuk KFCP. Selain itu TPK juga berfungsi untuk memfasilitasi
pertemuan kampung yang diadakan antara KFCP dengan masyarakat.
TPK dipilih melalui musyawarah desa yang diambil dari unsur masyarakat
sementara TP ditunjuk langsung oleh pihak KFCP yang diambil dari unsur staf
KFCP.
3. Paket pekerjaan pembibitan
Sebagaimana disebutkan dalam berbagai dokumen yang dibuat oleh KFCP
sendiri, selain untuk merehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi, tujuan
lainnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pola
yang dipakai oleh pihak KFCP sebagaimana disebutkan di atas adalah dengan
cara melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan KFCP
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seperti penabatan, pembibitan dan penanaman. Dengan kegiatan ini,
masyarakat yang terlibat akan diberi upah menurut paket kegiatan yang
dikerjakan.
Di Desa Petak Putih paket kegiatan yang dikerjakan di sana saat ini adalah
paket pembibitan tanaman sengon sebanyak 144.000 bibit yang dikerjakan oleh
220 KK di desa. Dari sekian jumlah bibit dibagi dengan 220 KK yang terlibat
dalam paket pembibitan ini sehingga setiap KK mendapat jatah 677 benih untuk
disemai menjadi bibit. Satu bibit dihargai oleh pihak KFCP seharga 2000 per bibit
yang hidup. Kegiatan ini sudah dimulai sejak bulan Agustus tahun 2011 dan
sistem pembayaranya dibayarkan melalui tiga tahap.
Kegiatan

pembibitan

ini

menurut

sebagian

warga

tidak

terlalu

menguntungkan karena penghasilnya terlalu kecil, jika jumlah bibit yang
diterima adalah 677 benih dangan harga 2000 rupiah per bibit dan jika berhasil
hidup semua maka mereka akan mendapat hasil pembayaran sebesar 1.354.000.
Sementara mereka mengerjakan sudah sejak Agustus tahun lalu dan dibayar
dalam tiga tahap dan resiko kematian bibit tidak dihitung. Jika bibit mati maka
penghasilan akan menjadi kecil.
4. Program livelihood untuk masyarakat
Selain melibatkan warga dalam paket kegiatan dengan sistem upah, KFCP juga
mempunyai program pengembangan livelihood untuk masyarakat. Dana yang
disiapkan oleh KFCP untuk paket livelihood tiap desa sebesar 1,7 milyar. Paket
livelihood yang ditawarkan oleh KFCP kepada masyarakat adalah bantuan
pengadaan bibit karet unggul jenis B260 dan budidaya keramba ikan. Namun
program ini belum berjalan hingga sekarang. Ketidak berjalanan program ini
dikarenakan ada perbedaan konsep yang ditawarkan oleh KFCP sendiri dengan
konsep yang ditawarkan oleh masyarakat.
Perbedaan pertama, soal tafsiran harga bibit yang akan didatangkan. Pihak
KFCP telah menunjuk vendor penyedia bibit dengan harga 14.000 per pokok. Ini
berbeda dengan survey oleh masyarakat ke sejumlah penyedoa bibit yang
ternyata harganya lebih murah (sekitar 7000‐9000 rupiah; dan sudah diantar ke
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lokasi) daripada harga yang diajukan oleh vendornya KFCP. Masyarakat
mempertanyakan hal itu, namun pihak KFCP berkilah hal ini sudah kebijakan
pihak manajemen sehingga tidak dapat dirubah. Hingga sekarang antara kedua
belah pihak belum ada kesepakatan.
Perbedaan kedua, warga meragukan tingkat kecocokan bibit unggul yang
ditawarkan dengan kondisi tanah di sekitar. Pasalnya warga pernah punya
pengalaman dengan program serupa dengan bibit serupa yang di bawa oleh
CKPP tahun 2005 yang lalu namun tidak berhasil karena banyak tanaman yang
mati dan kalaupun bisa hidup tanaman tersebut pertumbuhannya tidak bagus
dan terlihat kerdil.
Perbedaan ketiga, warga mengusulkan agar menggunakan bibit karet lokal
yang sudah teruji produktifitasnya. Bibit karet lokal ini juga tidak harus beli
karena banyak tumbuh di sekitar perkebunan karet warga, sehingga warga
meminta agar biaya pengadaan bibit dialihkan untuk biaya pembukaan lahan
dan perawatan. Selain itu masyarakat juga sudah mengembangkan bibit karet
unggul yang dibudidayakan dari karet lokal. Lagi‐lagi hal ini tidak mendapat
persetujuan dari pihak KFCP.
Sejumlah perbedaan‐perbedaan konsep tersebut hingga saat ini belum ada
titik temu sehingga program livelihood ini tidak berjalan. Mengenai dana
livelihood yang 1,7 milyar tersebut secara penggunaan bukan hanya untuk biaya
program livelihood pengadaan bibit karet dan keramba ikan, namun gaji TPK dan
biaya‐biaya pertemuan tingkat desa juga di biayai dari dana tersebut. Sementara
program livelihoodnya sendiri belum berjalan sama sekali.
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V. ANALISIS TEMUAN
5.1.

Ketahanan Pangan Di masa HPH dan PLG

Dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari‐hari sejak lama masyarakat
memanfaatkan hutan sebagai tempat untuk mencari berbagai sumber bahan
makanan. Selain itu juga masyarakat juga mengambangkan sistem pertanian pangan
dengan cara berladang berpindah dan berkebun.
Sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, hutan merupakan sumber
makanan buat mereka yang sudah mereka olah sejak lama. Di antara hasil hutan
yang diambil oleh masyarakat adalah Gemor, Pantung, Katiau, Rotan, dll. Selain itu
hutan juga menjadi tempat berburu, walaupun tidak semua hasil buruan ini di
konsumsi namun sebagian ada yang dijual sehingga ada tambahan pendapatan dan
juga sektor perikanan yang sudah mereka geluti sejak lama, sektor perikanan ini
didukung oleh wilayah mereka yang berada pada daerah dataran rendah dan
dilintasi oleh sungai besar sehingga potensi ikan sangat besar untuk dimanfaatkan.
Berburu dan menangkap ikan adalah aktifitas masyarakat untuk mendapatkan
sumber protein selain mendatangkan nilai ekonomi.
Oleh karena itu hutan dan lingkungan sekitar mempunyai nilai yang sangat
penting sehingga secara pengelolaan mereka punya aturan yang diatur menurut
aturan adat yang berlaku di wilayah setempat.
Mereka membagi kawasan hutan menjadi beberapa bagian (Tajahan, Kaleka,
Pukung Pahewan, Sepan, dll) yang dari setiap bagian mempunyai makna masing‐
masing buat mereka baik secara ekonomi, sosial dan makna religi. Inilah konsep
kearifan lokal yang tumbuh bersama perkembangan masyarakat di sana. Dan
beberapa di antara nilai‐nilai kearifan lokal tersebut berjalan selaras dengan nilai
perlindungan linkungan. Artinya selain mengambil hasil hutan, tak lupa juga akan
kelestarian lingkungan sekitar agar tetap bisa dinikmati hingga nanti.
Selain bergantung pada hasil hutan dan sebagainya, masyarakat juga
memproduksi sendiri sumber makanan melalui pola pertanian ladang berpindah.
Perladangan yang ada pada masyarakat Dayak umumnya dilakukan dengan cara
membakar. Hal ini yang oleh sebagian orang dikatakan sebagai sumber kebakaran
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hutan dan lahan. Sesungguhnya ladang berpindah dengan cara dibakar oleh
masyarakat punya aturan dan cara pembakaran seperti menggunakan sekat bakar
dan memperhatikan arah angin serta dillakukan pada sore hari, sehingga api bisa
dikendalikan dan tidak liar menyebar kemana‐mana. Setelah proses berladang
selesai bekas ladang tersebut akan digunakan sebagai lokasi perkebunan, yang
umum saat ini adalah perkebunan karet. Dari proses berladang ini masyarakat akan
mendapatkan tanah yang akan dikuasai secara individual atau keluarga.
Masyarakat punya banyak alternatif penghidupan, tidak hanya dari ladang
atau kebun. Mereka masih punya kebebasan dan keleluasaan untuk masuk ke hutan
dan mengambil kayu atau hasil hutan lainnya atau berburu atau mengambil ikan di
sungai dan danau. Mereka melakukan perputaran di antara semua alternatif
penghidupan tersebut. Setiap mata pencaharian dikerjakan mengikuti siklus
kebiasaan hidup mereka. Belum ada pembatasan dari pihak lain, yang lebih kuat,
seperti negara atau perusahaan.
Dari semua rangkaian praktek‐praktek di atas masyarakat mengatur sendiri
sistem ketahanan pangan mereka sebelum datang proyek besar bidang kehutanan
seperti HPH kemudian dilanjut oleh Proyek PLG yang mengubah secara drastis pola
produksi baik pangan maupun yang lainnya yang selama ini berkembang di
masyarakat. Sebelumya akses masyarakat terhadap hutan terbuka lebar belum ada
batasan‐batasan konsesi tertentu dan jarang terjadi konflik lahan karena secara adat
mereka sudah punya aturannya sendiri. Perubahan itu nampak pada aktifitas mata
pencaharian mereka yang sebelumnya mengambil hasil hutan sebagaimana
disebutkan di atas berubah kearah pola produksi yang destruktif seperti
pembalakan liar atau penambang emas.
Keberadaan perusahaan HPH di sekitar mereka mendorong masyarakat untuk
terlibat dalah penebangan kayu hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan ini
didorong oleh beberapa faktor : Pertama. Pendapatan yang dihasilkan cukup
menjanjikan. Kedua, tingkat pengangguran di desa cukup tinggi sebab dari
perbandingan jumlah tenaga kerja dengan pasar tenaga kerja tidak seimbang.
Beroperasinya kilang‐kilang penggergajian illegal yang memperkerjakan tenaga dari
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dalam dan luar turut mendorong kelompok lain untuk masuk kedalam aktifitas
pembalakan liar. Ketiga, perasaan tidak puas akibat kebijakan pemerintah yang
dianggap menguntungkan pengusaha yang memunculkan perasaan terancam
kelangsungan hidup dan hutan di sekitar mereka, serta keempat, memudarnya
pandangan kolektif masyarakat terhadap nilai hutan
Secara umum akses masyarakat terhadap lahan yang selama ini mereka tekuni
sebagai peladang dan pekebun atau mengambil hasil hutan, tidak lagi menjadi
pekerjaan utama mereka, mereka lebih memilih “bekerja kayu” yang secara
penghasilan lebih besar dibanding pekerjaan lama mereka yang hanya
mendatangkan uang sedikit. Dari sini masyarakat mulai berpikir pragmatis untuk
menghasilkan hasil yang lebih besar. Dampaknya adalah banyak kebun dan ladang
yang ditinggalkan untuk bekerja menebang kayu terlantar, tidak terawat. Tidak ada
lagi yang menjaga kebun dari bahaya kebakaran, yang kemudian banyak dari kebun‐
kebun tersebut habis terbakar.
Pada masa ini kebutuhan pangan seperti beras dan lauk pauk yang dahulu
mereka bisa produksi sendiri, banyak didatangkan dari luar yang artinya mereka
harus membeli. Dari sini, proses pengintegrasian dengan pasar semakin dipercepat.
Tidak berarti bahwa sebelum adanya HPH mereka tidak mengenal “pasar” atau
‘orang asing”. Dari sejarah desa Buntoi saja sudah terlihat bahwa hubungan mereka
dengan orang asing, dalam hal ini dengan metode jual beli atau tukar menukar
sudah lazim dilakukan.
Yang membedakannya dengan jaman sekarang adalah akses mereka pada
hutan dibatasi oleh pihak lain, tidak lagi seleluasa seperti dulu; sehingga mau tidak
mau mereka harus bertanding dengan memburu/menanam/terlibat dalam produksi
dan distribusi komoditas pasar yang memang menjanjikan imbal hasil yang tinggi,
namun juga beresiko jatuh. Pada zaman dulu mereka dengan cepat bisa beralih
pada lahan atau mata pencaharian lain; di jaman sekarang, dengan adanya
pembatasan akses ke hutan, kehadiran sistem hukum pertanahan negara, membuat
mereka kehilangan alternatif lahan/mata pencaharian tersebut.
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Berlanjut Pada masa PLG aktifitas penebangan kayu illegal masih terus
berlanjut bahkan pada pembukaan PLG mempermudah akses masyarakat
memproduksi tebangan kayu secara besar‐besaran. Kegiatan itu ditunjang juga oleh
pembuatan kanal dalam areal PLG yang memudahkan mereka mengeluarkan kayu
dari dalam hutan.
Tidak bisa dipungkiri pada masa HPH dan Proyek PLG ini menjadi momen
penghancuran lingkungan dan hutan secara besar besaran yang masyarakat tidak
menyadari akan dampaknya ke depan bagi keberlanjutan kehidupan mereka.
Masyarakat sudah terlanjur menikmati pekerjaan barunya ini dengan hasil materi
yang cukup besar bagi ukuran mereka. Dengan hasil yang besar tersebut,
masyarakat lebih suka membeli daripada memproduksi sendiri.
Secara umum walaupun penghasilan mereka tinggi pada saat itu namun sistem
ketahanan pangan mereka sesungguhnya rentan karena pola pertanian pangan
mereka berhenti. Hal ini terbukti ketika industri kayu mulai meredup masyarakat
mulai kesulitan secara ekonomi sehingga berdampak pada ketahanan pangan
mereka. Seperti di Desa Petak Putih, mereka pernah mengalami masa paceklik
antara tahun 1999‐2000 dimana industri kayu sudah berhenti artinya tidak ada
penghasilan sementara mereka sudah tidak lagi menjalankan pertanian pangan.
Di samping itu pula semasa proyek HPH dan PLG berjalan memberikan dampak
lingkungan yang cukup besar. Selama ini masyarakat yang tergantung pada hutan
dengan kondisi yang baik sehingga banyak sumberdaya hutan yang bisa dinikmati
akhirnya hilang oleh aktifitas proyek tersebut. Sementara itu bencana kebakaran
hutan dan lahan kerap terjadi menghacurkan ladang dan kebun masyarakat.
Bagaimana lingkup ketahanan pangan di masa sekarang?
Berkenaan dengan proyek perubahan iklim yang ada di Kalimantan Tengah saat ini
yang sedang berjalan adalah KFCP yang merupakan hasil kerjasama antara
pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Mereka bekerja di wilayah eks
PLG pada blok A dan E seluas 120.000 ha. Salah satu desa yang masuk dalam wilayah
kerja mereka adalah Desa Petak Putih. Wilayah yang dikerjakan KFCP sekarang telah
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ditetapkan oleh pemerintah sebagai KPHL Model dengan luas kawasan Hutan
Lindung seluas 105.000 hektar.
Berbicara mengenai ketahanan pangan masyarakat, tentu punya kaitan erat
dengan akses terhadap lahan. Secara umum akses lahan masyarakat untuk
pertanian belum punya masalah atau terbatasi oleh keberadaan proyek perubahan
iklim KFCP saat ini. Komitmen untuk menghormati hak masyarakat terhadap lahan
ini dituangkan dalam dokumen perjanjian desa. Walaupun begitu bukan berarti
akses masyarakat terhadap lahan dan hutan akan terjamin hingga masa mendatang.
Pasalnya penjanjian desa yang dibuat antara masyarakat dengan KFCP tidak
tercermin dalam perjanjian pemerintah Indonesia dan Australia sebagai pencetus
terjadinya proyek DA REDD/KFCP ini. Di luar itu, kawasan tersebut merupakan hutan
lindung, yang dalam hukum Indonesia, kegiatan di dan atas hutan lindung dibatasi
hanya untuk aktivitas pengambilan hasil hutan non‐kayu dan tidak boleh ada
perubahan lahan dan fungsi lahan yang membuat fungsi hutan lindung berhenti.
KFCP hanya merupakan kontraktor pelaksana proyek DA REDD yang di tunjuk
oleh IAFCP, sementara masa kerja KFCP akan berakhir pada bulan Juli 2013 nanti.
Maka bersama berakhirnya masa kontrak kerja KFCP akan berakhir pula
kesepakatan‐kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat dengan KFCP yang
sebagaimana tertuang dalam perjanjian desa. Setelah itu proyek akan dilanjutkan
oleh pihak lain baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Setelah proyek itu
beralih tangan, pertanyaan yang muncul adalah apakah hak akses dan penguasaan
lahan masih tetap diakui? Mengingat kawasan yang akan ditinggalkan KFCP telah
menjadi kawasan lindung.
Kami juga melihat bahwa memang ada aktivitas secara sengaja yang ditujukan
untuk menjauhkan hutan dari masyarakat. Hal ini bisa kita baca dari setiap kegiatan
yang dijalankan dalam proyek ini seperti reforestasi kawasan gambut ditanami
dengan tanaman jenis sengon. Tanaman ini kurang bermanfaat secara ekonomis
bagi masyarakat (karena mereka juga belum jelas apakah tanaman sengon yang
mereka tanam itu milik mereka atau menjadi milik KFCP, atau pemerintah atau
siapa; belum lagi jika sengon itu ditanam di dalam hutan lindung, jelas mereka tidak
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mungkin menebangnya). Andaikata reforestasi yang diprogramkan adalah tanaman
yang bernilai ekonomi seperti karet, panting, gemor, katiau, rotan dsb maka akan
mendorong kembali masyarakat untuk masuk ke dalam hutan untuk mengambil
hasil hutan.
Paket livelihood yang akan diberikan kepada masyarakat berupa pemberian
bibit karet dan keramba ikan, juga mencerminkan pola itu. Paket livelihood ini
sesungguhnya adalah merupakan cara untuk merubah pola produksi masyarakat
yang bergantung pada hutan agar terlepas ketergantunganya pada hutan.
Program “karetisasi” dengan memberikan bantuan bibit karet adalah upaya
untuk mendorong mengembangkan sistem pertanian yang menetap bagi
masyarakat untuk mengurangi aktifitas perladangan berpindah. Karet dipilih karena
inilah komoditas pasar yang dikenal baik oleh masyarakat dan pasarnya pun sudah
terbentuk lama. Programnya berupa bibit karet dapat dipahami sebagai penunjang
kegiatan utama mereka: menurunkan emisi dengan cara menangkap sebanyak
mungkin karbon dalam pohon dan tanah. Ia juga berfungsi sebagai pencegah
potensi “leakage”. Program untuk mengintensifkan lahan karet yang ada tidak
dipilih karena tujuan utamanya adalah reforestasi. Jangan ditanya pula mengapa
karet dan bukan pohonan bahan pangan utama, karena memang bukan pangan
tujuan utama program REDD+ tersebut.
Paket livelihood lainya adalah keramba ikan. Keramba ikan ini dimaksudkan
untuk mengembangkan potensi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat untuk
mendapatkan tambahan penghasilan dari mengambil ikan dengan cara tradisional
(seperti dengan beje atau Lotok). Dengan keramba ikan, mereka menjadi
“menetap”, tidak perlu lagi naik jukung pergi ke danau untuk mengambil ikan, yang
bisa membuka pada terbetiknya kegiatan lain yang mengharuskannya masuk hutan.
Pengembangan wilayah kawasan pengelolaan hutan lindung model (KPHL
model) sesungguhnya akan dijadikan sebagai wilayah konservasi yang artinya
wilayah tersebut akan dilindungi dari semua kegiatan yang bersifat eksploitatif dan
destruktif. Sementara untuk menjawab pemenuhan kepentingan masyarakat,
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pemerintah menjadikan desa‐desa sekitar sebagai desa model REDD. Dalam
pengembangan desa model REDD ini ada dua strategi besar yang diambil yaitu:
1. Penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis sumberdaya alam termasuk
wilayah kelola berbasis masyarakat adat. Proyeksi kedepan adalah untuk
mengembangkan insiatif community base forest management (CBFM)
seperti hutan desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat. Selain itu juga
menggali konsep pengelolaan berdasarkan adat yang akan dipadukan
dengan konsep nasional dan hukum yang ada.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan
mitigasi terhadap perubahan iklim.
Pada strategi ini akan dilaksanakan melalui tiga pendekatan.
a. Pengembangan ekonomi masyarakat
•

Meningkatkan budaya menabung dan peningkatan akses modal
usaha melalui LSPBM dan CU.

•

Pengembangan usaha bersama

•

Pengembangan matapencaharian

•

Pelatihan manajemen keuangan tingkat rumah tangga dan lembaga
desa

•

Sekolah lapang karet

•

Penguatan pemasaran hasil

b. Peningkata sarana dan prasarana (kesehatan, sanitasi, pendidikan dan
aksesibilitas desa ) melalui APBD, APBN, Bansos, PNPM dan sumber dana
dari pihak lain yang tidak mengikat.
c. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan seperti penyimpan karbon,
eco dan culture tourism, pusat riset REDD dan pemanfaatan keragaman
hayati.
Untuk menunjang hal diatas diperlukan:
•

Penyusunan peraturan desa jasa lingkungan/CBFM/Desa REDD.

•

Pengembangan kelembagaan desa untuk pengelolaan Sumberdaya
hutan dan jasa lingkungan

70

•

Penguatan kelembagaan adat sehingga dapat berperan serta dalam
pengelolaan SDA

•

Sekema insentif REDD terhadap masyarakat desa (input, performance
dan outcome based).
Berdasarkan Input: pembayaran langsung atau keuntungan langsung
lainya yang dihubungkan dengan adopsi dan pelaksanaan intervensi,
seperti membangun blok kanal, menanam pohon, menyediakan
pelayanan pembangunan blok kanal dan penanaman pohon atau
menghentikan penggunaan api di lahan gambut.
Berdasarkan kinerja: pembayaran tahunan untuk melanjutkan
intervensi sehingga dicapai hasil yang diinginkan, missal menjaga blok
kanal agar tingkat air tetap tinggi, melindungi hutan dari
perambahan, atau mengurangi jumlah dan tingkat kebakaran.
Berdasarkan

hasil:

pembayaran

disesuaikan

dengan

jumlah

pengurangan emisi GRK.
Dari uraian pengembangan strategi desa model REDD ini bisa kita lihat
bagaimana kawasan hutan lebih diperuntukkan untuk kepentingan suksesnya
program REDD dari pada untuk kepentingan ekonomi dan pangan masyarakat.
Hutan dipandang tidak lagi sebagai sumber pangan, tidak boleh ada aktivitas
pertanian di dalamnya. Sementara program pengembangan untuk ekonomi
masyarakat diarahkan melalui jasa lingkungan eco dan culture tourism,
penyimpanan karbon, pusat riset REDD dan pemanfaatan keragaman hayati.
Strategi ini masih belum jelas, belum menjelaskan secara kongkrit manfaat ekonomi
apa yang akan didapat oleh masyarakat.
Dari sini bisa tergambar bahwa REDD hendak menjauhkan akses masyarakat
terhadap hutan. Tawaran paket program pemberdayaan ekonomi yang diberikan
tidak sepenuhnya menjamin bahwa masyarakat akan terjamin ketahanan panganya.
Selain itu akses masyarakat terhadap lahan untuk pertanian pangan juga tidak
terjamin.
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VI. KESIMPULAN
Sejak jaman dahulu masyarakat dalam sistem ketahanan panganya bergantung pada
hasil hutan dan pola pengelolaanya melalui pertanian ladang berpindah dan
perkebunan. Kemudian situasi berubah ketika datang proyek‐proyek besar
pemerintah seperti HPH dan Proyek PLG yang membuat situasi pola produksi
masyarakat berubah serta dampak yang ditimbulkan dari proyek‐proyek tesebut
terhadap lingkugan yang cederung rusak. Kerusakan lingkungan ini juga memberikan
tekanan berat pada situasi perekonomian masyakat dimana aktifitas produksi
pangan yang dahulu mudah mereka kerjakan pada perkembangan menjadi sulit
karena situasi lingkungan telah berubah. Namun satu hal yang pasti aktifitas
pemenuhan produksi pangan masyarakat selalu berhubungan dengan tanah. Maka
dari itu tanah menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga ketahanan
pangan dalam masyarakat. Secara umum di Desa Petak Putih dan desa Buntoi akses
masyarakat terhadap lahan masih mudah namun yang menjadi kendala adalah
faktor kerusakan lingkungan yang menjadi ancaman bagi pemenuhan produksi
pangan mereka seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir yang sering melanda
sehingga berpengaruh pada tingkat produktifitas pangan mereka.
Pada kontek perubahan iklim terjadi dinamika berbeda sama sekali dari
sebelumnya. Rejim perubahan iklim menawarkan satu paradigma tentang
perlindungan terhadap hutan dengan skema REDD. Proyek percontohan untuk REDD
ini sendiri talah ada di Kalimantan Tengah sejak 2008 yang lalu. Tentunya semua
menginginkan bahwa program REDD berjalan tanpa merugikan masyarakat.
Proeyek REDD ini tentunya akan berhubungan dengan masyarakat karena
hutan menjadi tempat mencari nafkah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar
hutan. Masyarakaat akan mengambil dari hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari‐
hari mereka. Sementara kegiatan itu bertentangan dengan prinsip‐prinsip REDD.
Untuk menjembatani hal itu agar proyek REDD tidak terganggu dibangun sistem
mata pencaharian alternatif untuk mengalihkan mata pencaharian masyarakat yang
tergantung pada hutan agar tidak tergantung pada hutan lagi. Namun semua upaya
itu pada situasi sekarang hanya pada kontek uji coba dan masih dalam wacana
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sehingga secara umum program REDD sesungguhnya belum menjawab pada
jaminan ketahanan pangan bagi masyarakat lokal. Sementara itu REDD berpotensi
akan membatasi akses masyarakat terhadap lahan karena proyek REDD yang
sekarang dikerjakan Oleh KFCP sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung.
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