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SINGKATAN DAN ISTILAH
ADD		

: Alokasi Dana Desa

AMAN		

: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

ANU		

: Australian National University

BOSF		

: Borneo Orangutan Survival Foundation

CERD		

: Community Empowerment for Rural Development program

EMRP

: Ex-Mega Rice Project, dalam Bahasa Indonesia disebut “Proyek Pembangunan Lahan
Gambut (PPLG) sejuta hektar”

HPH		

: Hak Pengusahaan Hutan

Gapoktan

: Gabungan Kelompok Tani

IAFCP		

: Indonesia-Australia Forest Carbon Project

KFCP

: Kalimantan Forests and Climate Partnership

KK		

: Kepala Keluarga

KPMD		

: Komite Pemberdayaan Masyarakat Desa

LKMD

: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

LSM		

: Lembaga Swadaya Masyarakat

NTFP		

: Non-timber forest product atau Produk hutan non kayu

Perda		

: Peraturan Daerah

PNPM-MP

: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

REDD+

: Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, and The role of conservation,
sustainable management of forests and the the enhancement of forest carbon stocks
(Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Peranan Konservasi, Pengelolaan
Hutan Lestari, dan Peningkatan Stok Karbon)

RPK		

: Regu Pengelola Kebakaran

SP		

: Surat Pernyataan

SPP		

: Simpan Pinjam Perempuan

TPK		

: Tim Pengelola Kegiatan (Tim yang mengelola kegiatan KFCP di tingkat desa yang
beranggotakan warga desa)

UNPAR		

: Universitas Palangkaraya

Walhi		

: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
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Ambuh				Pasir sisa penyaringan mesin tambang emas
Arisan yasinan			
Kegiatan perkumpulan pengajian kaum muslim perempun di desa
Awan pailangek 		
Penanda bekas tangan untuk mengklaim penguasaan atas lahan
Bagawi batang			
Kerja kayu atau pekerjaan mencari kayu di hutan
Bahu rambung			
Areal bekas ladang yang diberakan, lalu berkembang menjadi hutan sekunder
Bahu				Areal hutan sekunder
Banjor or bubu			
Peralatan untuk menangkap ikan
Bansaw				Panglong atau tempat pengolahan kayu skala kecil, banyak ditemukan di
pinggir sungai
Baruh				Sebentuk telaga kecil berisi ikan yang terbentuk dari akar pohon besar yang
tumbang, biasanya ditemukan di lahan gambut
Batangtepian			
Tepian pemandian di pinggir sungai
Beje				Kolam ikan buatan berukuran luas di tengah rawa
Bersawah			 Aktivitas penanaman padi, istilah ini mencakup semua kegiatan pertanian
				
tanaman pangan
Betang				Rumah panjang khas Dayak
Bukit galeget			
Kubah gambut
Ces				Perahu kecil
Cok				Retribusi yang dipungut oleh pemilik jalur tatas
Dahanen			 Gambut tipis
Danau				Badan air berukuran luas dan dalam, tanpa vegetasi di atasnya dan
biasanya terhubung dengan aliran sungai dan lahan gambut
Danum				Air atau perairan
Damang			 Kepala adat setingkat kabupaten
Depa				Satuan pengukuran panjang, 1 depa = 170 cm
Desa				Kampung
Dundang			 Sejenis alat berburu
Dusun				Bagian dari desa
Eka malam manan satiar
Tanah adat dimana warga bisa berburu dan membuka lahan pertanian
				
serta mengambil hasil hutan
Galangan			 Tempat penjualan kayu olahan
Gebang				Satuan yang biasa digunakan untuk menyebut ukuran karung yang berisi
				
kayu arang
Gemor Alseodaphne umbeliflora Pohon gemor (Alseodaphne umbeliflora) yang kulitnya dapat digunakan
				
sebagai bahan pembuatan obat anti nyamuk
Gotong royong			
Kerja sama kolektif, misalnya dalam pengelolaan handil
Hak-hak adat			
Hak-hak yang dimiliki warga berdasarkan aturan adat
Hak ulayat			
Hak untuk memanfaatkan tanah milik komunal
Hak ulayat adat kampong
Hak untuk memanfaatkan tanah milik komunal di suatu kampung
Hanjenan			 Sepupu derajat kedua
Handep hapakat		
Kerja sama, kolektif misalnya dalam pengelolaan handil
Handil				Mengandung beberapa arti, yaitu: 1) jalur transportasi air yang dibangun
				
untuk menghubungkan sungai dengan lahan pertanian; 2) lahan di sekitar
				
lokasi kanal yang dikelola secara kolektif, 3) sistem pengelolaan kolektif
				
atas lahan pertanian dan saluran kanal
Hararuek			 Sepupu derajat ketiga
Himba				Hutan primer
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Hinting pali			
Objek ritual yang ditempatkan di suatu lokasi terlarang atau dalam sengketa
Janah				Areal lahan gambut yang digenangi air sepanjang tahun
Jarat			
Tali yang digunakan untuk menjerat binatang
Jitato				Sepupu derajat pertama
Jukung				Perahu kecil
Kaleka				Areal bekas permukiman tua yang sudah ditinggalkan dan berubah menjadi
				
hutan sekunder tapi masih menyisakan bekas permukiman
Kanal				Saluran yang dibangun di tengah lahan gambut sebagai bagian dari proyek
				
Pengembangan Lahan Gambut
Kebun gita			
Kebun karet
Kedamangan			
Kelembagaan adat yang wilayahnya setara dengan unit administrasi
				
pemerintahan lokal; definisinya tercantum dalam Perda Provinsi Kalimantan
				
Tengah No. 16 tahun 2008
Kelotok				Perahu berukuran besar
Kelotok penyayuran 		
Sebutan untuk para pedagang yang menggunakan perahu kelotok untuk
				
berdagang sayuran antar desa di daerah aliran Sungai Kapuas
Kerja kayu			
Sebutan warga untuk pekerjaan mencari kayu di hutan
Kerja mas			
Sebutan warga untuk pekerjaan menambang emas di sungai
Lanting				
Rakit kayu yang digunakan untuk mendirikan rumah terapung atau unit
				
penambangan emas
Laseh			
Bingkai kayu yang ditutupi dengan daun (digunakan bersama dengan alat
				
jebakan pluang)
Lewu				Kampung atau permukiman
Lutu				Telaga yang menyerupai kolam berukuran besar dan panjang, namun lebih
				
kecil dari danau
Luwau				Areal rawa-rawa dangkal, biasanya ada di areal tanah mineral
				
yang ditumbuhi semak dan rerumputan
Madup				Istilah untuk kegiatan berburu siang hari
Mahangkang			
Kegiatan mengumpulkan getah dari pohon hangkang
Mahimbak			 Kegiatan membuka hutan untuk areal pertanian
Mamantat			 Kegiatan menyadap getah dari pohon karet
Mamantung			
Kegiatan mengumpulkan getah dari pohon pantung
Mambawau			
Kegiatan membersihkan rumput di ladang
Mandirik			 Kegiatan membersihkan tebangan kayu dalam proses berladang
Mangetam			 Kegiatan memanen padi
Manoreh			 Kegiatan menoreh kulit pohon karet
Mantir				
Jabatan kepala adat setingkat desa
Manugal			 Kegiatan menanam padi di ladang
Manusul			 Kegiatan membakar lahan untuk perladangan
Matiau				
Kegiatan mengumpulkan getah dari pohon Katiau
Mengan			 Kegiatan berburu malam hari
Mesin dompeng 		
Mesin pompa yang digunakan dalam kegiatan menambang emas atau
				
untuk menjalankan perahu
Ngabun				Berhutang
Ngeruhi				Metode penangkapan ikan di baruh dengan cara membuat air keruh,
				
sehingga ikan menjadi mabuk
Padang				Area pertanian di dalam suatu handil
Padang kayuan			
Area hutan alam yang banyak ditumbuhi beragam kayu komersial
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Pahewan		
Suatu area di hutan, dimana penduduk menganggapnya sebagai tempat
				
sakral dan berdiamnya makhluk-makhluk halus, sehingga tempat tersebut
				
pantang dibuka dan dimasuki
Palaku				Mas kawin
Pambakal			 Istilah tradisional untuk kepala kampung atau kepala desa
Palawija			 Tanaman pangan sekunder
Petak bahu			
Area bekas berladang yang sudah berubah menjadi lahan wanatani
Petak galeget			
Tanah gambut
Petak gantung			
Tanah mineral atau tanah aluvial
Petak pamatang
Tanah mineral atau tanah aluvial
Petak sahep		
Tanah gambut
Petak			
Tanah
Plurai				Saluran alamiah yang menghubungkan danau dengan sungai dan
				
hamparan air lainnya di kawasan gambut, yang biasa menjadi perlintasan
				
ikan dan buaya
Pukung pahewan		
Kawasan hutan dengan pepohonan besar. Banyak orang Dayak yang
				
mempercayainya sebagai tempat berdiamnya makhluk-makhluk halus yang
				
bisa mengganggu manusia, sehingga kawasan ini dilarang untuk dibuka
				
dan dimasuki.
Purun			
Sejenis rumput (Eleocharis dulcis) yang tumbuh di lahan gambut, yang
				
dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan tikar anyaman
Puyak				
Zircon (salah satu jenis mineral)
Rasau				Tumbuhan sejenis pandan yang tumbuh di aliran sungai
Rintis pantung			
Jalan rintisan yang dibuat di tengah hutan untuk mengumpulkan
				
getah kayu pantung
Rukun tetangga			
Satuan permukiman
Sahiyap atau siap		
Sejenis tangguk yang digunakan untuk menangkap ikan di baruh
Singer				Denda atas pelanggaran adat
SP terbang			
Surat keterangan kepemilikan lahan (Surat Pernyataan) yang tidak absah
				
(fiktif)
Sunggak			 Sejenis perangkap hewan yang terbuat dari bambu yang diruncingkan
Surat Pernyataan		 Surat keterangan yang menyatakan kepemilikan atas suatu bidang lahan
Tabat				Dam kecil yang dibuat untuk membloking kanal atau tatas
Tajahan				Tanah adat yang biasa digunakan untuk membuat sesajian
Tana				Lahan pertanian atau ladang
Tanah milik			
Konsep kepemilikan tanah yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia
Tanah ulayat			
Tanah milik komunal
Tanggiran			 Sejenis pepohonan di hutan tempat bersarangnya lebah
Tatas				Saluran transportasi air yang dibuat dengan menggali tanah atau lahan
				
gambut dengan ukuran sekitar 1 x 1 m, yang dimanfaatkan sebagai akses
				
untuk mengambil sumber daya hutan
Toke				Tengkulak atau pedagang yang juga berperan sebagai perantara. Di
				
beberapa daerah lain di Indonesia dikenal dengan istilah bos”
Tuba				Sejenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan meracuni ikan
Verklaring			 Istilah sertifikat tanah di zaman belanda
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Ringkasan Eksekutif
Penelitian ini bertujuan memetakan akses masyarakat ke sumber daya hutan dan lahan gambut di areal
bekas proyek Pengembagan Lahan Gambut (PLG) atau Ex-Mega Rice Project (EMRP) di Kalimantan Tengah,
khususnya di wilayah program uji coba REDD+ KFCP. Penelitian ini difokuskan untuk:
•

•
•

Mempelajari siapa saja yang memiliki akses dan hak atas sumber daya hutan dan lahan gambut di dalam
dan di sekitar wilayah kerja KFCP, serta bagaimana mereka mengontrol dan memelihara akses dan hakhak tersebut.
Mengekplorasi dinamika hubungan-hubungan antar aktor yang memiliki akses atas sumber daya hutan
dan lahan gambut, serta hubungan mereka dengan berbagai kelembagaan di tingkat komunitas.
Mengidentifikasi berbagai skema kelembagaan yang sesuai, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
lokal dalam pelaksanaan program REDD+ di wilayah kerja KFCP.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang menekankan perspektif emik atau sudut pandang
masyarakat setempat.
Laporan ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama memperkenalkan wilayah kajian, metodologi,
dan uraian kerangka konsep untuk analisis. Bagian ke dua menggambarkan lanskap alami di wilayah kerja
KFCP, dengan mengadopsi terminologi-terminologi yang digunakan oleh penduduk lokal, khususnya Orang
Dayak Ngaju. Bagian ke tiga menganalisis pola-pola pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam di
areal lanskap alami. Bagian ke empat adalah bagian terbesar laporan, yang menjelaskan cara-cara warga di
wilayah penelitian mengakses sumber daya alam berdasarkan tradisi atau aturan adat yang berlaku. Bagian
ke lima memetakan berbagai dinamika sosial dalam pengelolaan akses sumber daya alam dan menilai potensi
pelibatan masyarakat lokal dalam kolaborasi pengelolaan program uji coba REDD+. Temuan-temuan utama
penelitian dijelaskan lebih rinci pada bagian-bagian di bawah ini.
Memahami tipologi lanskap sumber daya
Sebagian besar penduduk yang mendiami kawasan PLG adalah komunitas Dayak Ngaju. Komunitas tersebut
mengenal tiga tipe lanskap yang sangat penting bagi kehidupan mereka, yaitu (a) badan air (batang danum),
(b) permukiman (lewu), dan (c) lahan darat (petak). Lanskap tanah darat terbagi menjadi dua kategori utama
yang masing-masing memiliki signifikansi budaya. Kategori pertama adalah tanah aluvial atau tanah mineral,
penduduk setempat mengenalnya dengan sebutan petak pamatang. Kategori ke dua adalah lahan gambut,
yang dikenal dengan sebutan petak sahep atau petak galeget, termasuk kawasan hutan atau himba (padang
kayuan). Penelitian ini bertujuan memetakan akses pemanfaatan lanskap badan air dan lahan darat, serta
komoditas ekonomi yang terdapat didalamnya.
Konsep penguasaan sumber daya
Bagi orang Dayak Ngaju, tanah aluvial dan tanah gambut adalah dua hal yang berbeda. Areal tanah aluvial
biasanya berjarak 2-5 kilometer dari pinggir Sungai Kapuas dan sungai-sungai besar lainnya. Penduduk desa
memanfaatkan areal tersebut untuk membangun permukiman dan membuka lahan pertanian (seperti
tanaman pangan dan karet). Sementara itu, areal gambut yang memiliki beragam kedalaman, tidak sesuai
untuk lahan pertanian. Namun, areal gambut memiliki berbagai jenis sumber daya yang dapat diekstraksi
oleh penduduk.
Hukum adat dan kebiasaan penduduk setempat memiliki peraturan pengelolaan tanah mineral yang relatif
detil. Berdasarkan hukum dan kebiasaan tersebut, tanah mineral dapat diklaim sebagai milik pribadi. Namun,
tidak ada aturan adat yang khusus mengatur pengelolaan lahan gambut. Lahan tersebut dianggap sebagai
sumber daya milik bersama yang bisa diakses secara terbuka. Pengecualian berlaku pada tatas. Secara sosial,
individu atau keluarga yang membuat tatas berhak mengontrol sumber daya yang ada di sekitarnya dengan
batasan-batasan tertentu.
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Tipe-tipe akses terkait otoritas, serta hak-hak penggunaan dan penguasaan sumber daya alam
Sejauh yang dapat ditelusuri dari penelitian lapangan1, orang Dayak Ngaju tidak mengenal konsep tanah ulayat
dan klaim teritorial, baik yang didasari oleh argumen-argumen ideologis, moral, legal maupun sosial-politik.
Berbagai argumen tersebut, umumnya dijadikan dasar klaim oleh suatu komunitas untuk mendapatkan hak
mengontrol suatu kawasan. Terdapat beberapa istilah lokal yang dikenal orang Dayak Ngaju yang merujuk
pada adat penggunaan lahan. Tetapi, tidak satupun dari istilah tersebut yang mencakup makna tanah ulayat.
Konsep yang mereka kenal (yang lebih dekat merefleksikan model penguasaan sumber daya alam) berkenaan
dengan pengawasan status kepemilikan lahan. Konsep tersebut menyatakan, orang yang mengelola atau
berinvestasi nyata di suatu lahan, berhak mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Konsekuensinya (menurut
masyarakat setempat), suatu kawasan yang belum pernah dikelola secara intensif, khususnya di areal lahan
gambut, bukan kawasan tanah ulayat yang dikelola melalui aturan-aturan kelembagaan adat. Kawasan
yang dimaksud dipandang sebagai sumber daya akses bebas. Setiap orang dapat memanfaatkannya, baik
masyarakat lokal maupun non lokal.
Akses untuk mengekstraksi hasil-hasil hutan dan ‘legalitas’ penguasaan atas sumber daya
Tumbuhan dan hewan yang hidup di dalam hutan dianggap sebagai sumber daya akses terbuka. Warga
dari desa mana saja dapat mengakses dan menggunakannya. Tidak ada aturan adat yang membatasi hak
penggunaan atau akses terhadap sumber daya alam di kawasan gambut. Ekstraksi hasil-hasil hutan kayu
maupun non-kayu di kawasan tersebut didasarkan pada prinsip “siapa duluan, dia dapat”. Legalitas klaim
tersebut didasari oleh konvensi ‘bekas tangan,’ yaitu bukti-bukti yang menandakan bahwa lahan tersebut
telah dikelola. Bukti tersebut dapat berupa tanaman domestik yang ditanam dan tumbuh di lahan tersebut.
Berbagai tipe akses terkait kekuasaan untuk menggunakan dan menguasai sumber daya alam
Berdasarkan relasi kekuasaan, terdapat lima tipe akses untuk menggunakan dan menguasai sumber daya
alam, yaitu:
1. Akses untuk menggunakan berbagai hasil hutan non-kayu. Akses tersebut didapatkan oleh para pengumpul
hasil dengan dukungan modal dari para pedagang.
2. Akses untuk menggunakan hasil kayu. Akses tersebut diperoleh melalui kolaborasi ekstra-legal antara:
pencari kayu, pemilik bansaw (panglong skala kecil), perusahaan kayu, dan petugas keamanan.
3. Akses untuk menguasai lahan pertanian. Akses ini diperoleh melalui jaringan kekerabatan, kelompok
handil (sistem pengelolaan kolektif), dan ‘bekas tangan’ sebagai bukti pengelolaan.
4. Akses untuk menguasai lahan gambut. Akses ini didapatkan dengan menerapkan konvensi atau kebiasaan
di areal tanah mineral, sebagai respon terhadap berbagai perubahan biofisikal yang disebabkan oleh
pembangunan kanal-kanal di areal PLG.
5. Akses untuk menguasai lahan yang dilakukan dengan cara memanipulasi aturan-aturan formal dan adat
untuk memperluas akses ke kawasan gambut.
Berbagai jaringan sosial dan kelembagaan yang mengatur akses terhadap sumber daya
Akses penggunaan dan penguasaan sumber daya hutan dan lahan gambut diperkuat oleh jaringan-jaringan
sosial yang terbentuk antar penduduk desa/antar aktor yang memiliki akses tersebut, baik di dalam maupun
di luar komunitas desa. Contohnya:
•
•
•

Berbagai jaringan sosial berbasis kekerabatan
Berbagai jaringan sosial dalam bentuk kelompok (klik)
Berbagai jaringan sosial dalam bentuk aliansi

Saya harus menekankan, berbagai temuan mengenai hal ini masih memerlukan konfirmasi melalui kajian historis yang lebih mendalam.
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•
•
•
•
•

Rantai perdagangan
Berbagai asosiasi sukarela
Kelembagaan adat
Kelembagaan ekonomi
Kelembagaan program pembangunan

Implikasi terhadap pengelolaan program REDD+ yang kolaboratif di area PLG
Berbagai upaya pelibatan masyarakat lokal dalam program REDD+ dapat berjalan dengan baik, jika ada
pemahaman yang baik mengenai konsepsi-konsepsi lokal. Konsepsi yang dimaksud terkait dengan lanskap
sumber daya alam dan hak memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaannya. Selain itu, penting untuk
memahami jaringan sosial, kelembagaan lokal, dan dinamika akses terhadap lahan gambut. Dari berbagai
temuan, penelitian ini merekomendasikan dua poin utama, yaitu:
•

•

Pelaksana program perlu mempertimbangkan perbedaan konsep, akses, hak, dan dinamika
pemanfaatan dan penguasaan sumber daya di areal tanah mineral dan gambut. Hal ini dilakukan
untuk memperoleh dukungan dari masyarakat lokal dan meningkatkan pengelolaan program yang
kolaboratif.
Pelaksana program perlu mendorong perubahan berbagai aspek kehidupan sosio-kultural masyarakat
lokal, agar kepentingan mereka sesuai dengan tujuan program REDD+.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Deforestasi dan kerusakan hutan merupakan penyebab utama perubahan iklim, dengan menyumbang
lebih dari 17% emisi global gas rumah kaca (IPCC 2007). Mekanisme global yang dikenal sebagai REDD+2
dirancang sebagai strategi potensial untuk mengurangi emisi karbon sekaligus menanggulangi perubahan
iklim. Selain itu, REDD+ juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal yang hidupnya
bergantung kepada sumber daya hutan (Poffenberger & Smith-Hanssen 2009; Viana 2009). Keberhasilan
REDD+ tergantung dari pemenuhan tiga kriteria utama, yaitu efektif, efisiensi, dan adil (Angelsen 2009).
Prinsip yang ketiga mencakup distribusi biaya dan manfaat, serta pertimbangan mengenai manfaat yang adil
dari implementasi program REDD+, bagi komunitas lokal.
Hak-hak masyarakat yang hidup di kawasan hutan (dimana program REDD+ diimplementasikan), merupakan
diskusi penting dalam berbagai laporan dan tulisan tentang REDD, baik dari para pendukung maupun dari
penentangnya. Untuk memenuhi hak-hak tersebut dan memastikan masyarakat yang dimaksud memperoleh
manfaat yang layak dari inisiatif-inisiatif REDD+, rancangan program REDD+ harus memungkinkan pembagian
manfaat yang adil dan penguatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan (Kanninen et al.2010;
Viana 2009; Cotula and Mayers 2009). Salah satu isu kunci mengenai hak-hak ini adalah pemilikan atau
penguasaan. Ketidakpastian penguasaan sumber daya hutan (tenure insecurity) mendasari deforestasi dan
kerusakan hutan (Hatcher 2007). Lebih lanjut, tingkat ketidakpastian penguasaan di wilayah program REDD+
menentukan distribusi risiko, biaya, dan manfaat program (Cotula and Mayers 2009).
Penelitian ini mengkaji salah satu aspek penting terkait ketidakpastian penguasaan sumber daya hutan.
Menurut Galudra et al. (2009), ketidakpastian tersebut juga terjadi di kawasan bekas proyek Pengembangan
Lahan Gambut (PLG)3 dimana program uji coba REDD+ sedang dijalankan oleh KFCP/IAFCP. Kerancuan
mengenai siapa pengelola pemanfaatan lahan dan siapa pemilik hak penggunaan lahan tersebut,
mempengaruhi dampak kebijakan pemerintah (Galudra et al. 2009). Hal tersebut terjadi di wilayah dimana
hak kepemilikan sumber daya tidak jelas, seperti di Kalimantan Tengah (Ibid.). Kondisi tersebut merupakan
warisan dari kontestasi antara peraturan dan kelembagaan yang jejaknya dapat ditelusuri sampai ke masa
kolonial. McCarthy (2013) melihat PLG sebagai transformasi lokal yang terjadi di kawasan perbatasan hutan
gambut di Kalimantan Tengah, yang membentuk bagian dari seperangkat transformasi status kepemilikan
lahan yang lebih luas, yang sedang terjadi di pulau-pulau di luar Indonesia. Transformasi tersebut ditentukan
oleh empat dinamika umum, yaitu: 1) perkembangan teknologi dan infrastruktur, 2) peluang-peluang pasar, 3)
kebijakan-kebijakan negara, dan 3) pendefinisian ulang terhadap berbagai aspek sumber daya alam. Keempat
dinamika tersebut berkontribusi terhadap perubahan lanskap dan berbagai pola penggunaan sumber daya
di tingkat lokal (McCarthy 2013).
Di bekas proyek PLG, terdapat banyak wilayah yang menjadi objek klaim ganda dan tumpang tindih (Galudra
et al. 2009). Kondisi tersebut terjadi di antara beberapa pihak, yaitu: pemerintah dan masyarakat lokal,
pemerintah daerah dan pemerintah pusat, antar masyarakat lokal, serta antara masyarakat lokal dan penduduk
migran yang datang ke kawasan PLG untuk mengambil berbagai hasil hutan. Penelitian ini mengkaji akses
dan hak-hak pemanfaatan sumber daya hutan, khususnya antar anggota-anggota masyarakat setempat, yang
dilakukan melalui pemetaan pola-pola pemanfaatan sumber daya alam mereka di kawasan PLG.

REDD+ singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, and The role of conservation, sustainable management
of forests and the the enhancement of forest carbon stocks (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Peranan Konservasi,
Pengelolaan Hutan Lestari, dan Peningkatan Stok Karbon). REDD+ merupakan sebuah inisiatif global yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi
dan kerusakan hutan, dan meningkatkan pasokan karbon hutan di negara-negara berkembang. Untuk diskusi lebih lanjut mengenai REDD, lihat tulisan
Angelsen (2009).
3
Proyek Pengembangan Lahan Gambut ‘Sejuta Hektar’ merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1995 yang
bertujuan untuk mencapai swasembada pangan nasional. Proyek tersebut tidak berhasil dan menyisakan dampak ekologis, ekonomis dan sosial yang
berkepanjangan. Lihat Bagian 2.1.3 untuk uraian lebih rinci.
2
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1.2 Fokus dan tujuan penelitian
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pola-pola akses dan hak penggunaan sumber daya hutan dan
lahan gambut di wilayah program uji coba REDD+ KFCP di Kalimantan Tengah. Kajian juga mencakup analisis
tentang jaringan sosial dan kelembagaan yang mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan akhir
penelitian adalah memberikan saran kepada KFCP mengenai cara menggabungkan berbagai kepentingan
masyarakat lokal ke dalam program REDD+, khususnya terkait pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat
lokal dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:
1. Siapa yang memiliki akses dan hak untuk memperoleh manfaat dari sumber daya hutan dan lahan gambut
di dalam dan di sekitar wilayah kerja KFCP?
2. Bagaimana mereka mengontrol dan mempertahankan akses dan hak-hak tersebut?
3. Bagaimana dinamika hubungan aktor-aktor yang memiliki akses dan hak dengan pemanfaatan sumber
daya?
4. Bagaimana posisi aktor-aktor tersebut di dalam jaringan sosial dan kelembagaan masyarakat setempat?

1.3 Pendekatan, konsep-konsep, dan metode penelitian
1.3.1 Pendekatan dan konsep kunci
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada upaya untuk memperoleh
pemahaman berbasis emik, tentang asumsi ketidakpastian penguasaan sumber daya (tenure insecurity) yang
terjadi di tingkat masyarakat di wilayah kerja KFCP. Oleh karena itu, bagian penting dalam pekerjaan lapangan
adalah penggalian data dan informasi tentang ‘siapa yang mendapatkan apa’ dalam konteks pemanfaatan
berbagai jenis sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Peneliti berusaha membangun berbagai
inferensi dengan bantuan kerangka konseptual yang dipandang relevan. Konsep yang dimaksud diantaranya
adalah konsep terkait akses terhadap sumber daya dari Sikor & Lund (2009), Ribot & Peluso (2003), dan
Schlager & Ostrom (1992); serta tenure dan territoriality dari Van Dijk (1996). Konsep-konsep tersebut
digunakan, khususnya pada tahapan analisis data dan informasi.
Schlager & Ostrom (1992) membangun skema konseptual tentang hak-hak kepemilikan (property-rights) yang
berguna untuk memetakan pemilik hak pemanfaatan sumber daya. Schlager & Ostrom juga membedakan
empat tipologi pemilik hak, yaitu: 1) pengguna sah(authorized users), 2) pengaku (claimant), 3) pemangku
(proprietor), dan 4) pemilik (owner). Dalam kerangka ini, terdapat empat jenis kekuatan hak yang berjenjang
dari terlemah ke terkuat, yaitu: 1) hak untuk mengakses dan mengutip hasil (access and withdrawal), 2)
hak pengelolaan (management), 3) hak mengeluarkan (exclusion), dan 4) hak mengalihkan (alienation).
Seorang pengguna sah hanya berhak mengakses dan mengutip hasil. Sementara itu, seorang pengaku berhak
mengakses dan mengutip, serta mengelola. Pemangku memiliki hak seperti pengaku, ditambah dengan
hak mengeluarkan. Begitupun juga dengan pemilik, Ia memiliki hak seperti pemangku, disertai hak untuk
mengalihkan (dengan cara menjual atau menyewakan) (lihat: Tabel 1). Kemudian, Schlager & Ostrom juga
membedakan pemilik hak tersebut ke dalam dua kategori, yaitu pemilik hak secara hukum (de jure rights) dan
pemilik hak secara fakta (de facto rights). Kenyataannya, seseorang dapat memiliki dua hak yang berbeda.
Misalnya, seorang pengguna de jure dapat sekaligus menjadi pengaku de facto.
Ribot & Peluso (2003) dan Sikor & Lund (2009) memisahkan secara konseptual antara akses (access) dan hak
milik (property-rights). Mereka juga memandang bahwa akses memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan
dengan kepemilikan. Menurut Ribot & Peluso (2003), akses berhubungan dengan kemampuan memperoleh
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Tabel 1. Tingkat-tingkat penguasaan berdasarkan tipe-tipe pemegang hak
Hak untuk
mengakses dan
memetik hasil

Hak mengelola

Hak mengeluarkan

Pengguna sah



Pengaku





Pemangku







Pemilik







Hak memindahkan
penguasaan (menjual
atau menyewakan)



Sumber: Schlager and Ostrom 1992

manfaat dari sesuatu, sedangkan milik berhubungan dengan hak-hak memperoleh manfaat dari sesuatu.
Sesuatu yang dimaksudkan di sini mencakup materi, objek, orang, lembaga, dan simbol-simbol. Dengan kata
lain, akses adalah seperangkat kekuasaan (a bundle of powers), sedangkan milik adalah seperangkat hakhak (a bundle of rights). Oleh karena itu, analisis mengenai akses tidak terbatas pada siapa yang berhak
memperoleh manfaat dari sesuatu, melainkan juga mengkaji siapa sesungguhnya yang memperoleh manfaat
dari sesuatu itu dan proses memperolehnya4. Dapat dikatakan, akses berkenaan dengan semua cara yang
mungkin agar seseorang memperoleh manfaat dari sesuatu, sedangkan milik berkenaan dengan hak-hak atau
klaim-klaim yang secara sosial didukung dan diakui menurut hukum, adat, dan konvensi.
Lebih lanjut, Ribot & Peluso (2003) menjelaskan, kekuasaan dapat dianalisis melalui mekanisme-mekanisme,
proses-proses, dan hubungan-hubungan sosial. Aspek politik ekonomi dari akses mencakup tindakantindakan sosial yang berkenaan dengan cara memperoleh, mengontrol, dan memelihara akses. Perolehan
akses mencakup proses-proses umum dimana akses ditegakkan. Pengontrolan akses dilakukan dengan
mengklaim hak-hak (claiming of rights) dan kemampuan untuk memediasi akses pihak lain. Sementara
itu, pemeliharaan akses (yang bertujuan untuk mempertahankan hak-hak atas sesuatu) dilakukan dengan
melaksanakan kewajiban-kewajiban (the execution of duties). Oleh karena itu, analisis akses adalah proses
mengidentifikasi dan memetakan mekanisme-mekanisme memperoleh, mengontrol, dan memelihara akses.
Mekanisme-mekanisme perolehan manfaat dari sumber daya alam dapat dilihat di dalam proses produksi,
ekstraksi, pengolahan produk, pertukaran, pengangkutan, distribusi, dan konsumsi. Analisis terhadap berbagai
mekanisme akses juga dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:
1. Akses berbasis hak (right- based access) yang ditentukan berdasarkan hukum, adat dan konvensi,
termasuk juga akses ilegal (illegal access) yaitu ketika manfaat diperoleh melalui mekanisme ilegal
seperti pencurian, pendudukan, dan sebagainya.
2. Mekanisme struktural dan relasional yang dipengaruhi oleh akses terhadap teknologi, kapital, pasar,
pengetahuan/informasi, otoritas, serta identitas dan relasi sosial.
Konsep Sikor & Lund (2009) berfokus pada hubungan akses dengan fakta pemanfaatan dan kemampuan
memperoleh pemanfaatan tersebut. Kemampuan ini biasanya berhubungan dengan relasi-relasi kekuasaan
(power relations). Konsep property, menurut Sikor & Lund (2009), berkaitan dengan pemanfaatan secara
de jure dimana hak tersebut berhubungan dengan relasi otoritas (authority relations). Dalam hal ini, klaim
terhadap sumber daya adalah klaim yang didukung oleh masyarakat berdasarkan hukum, adat, maupun
konvensi. Sebaliknya, klaim terhadap sumber daya yang didukung masyarakat melalui mekanisme-mekanisme
ekstra legal dan pemanfaatan relasi-relasi sosial (struktural, identitas, pemaksaan, trik, dan sebagainya)
termasuk ke dalam kategori akses berbasis relasi kekuasaan.
Penelitian ini juga menggunakan perangkat konsep lain, yaitu pengertian tenure dan territoriality dari Van
Dijk (1996). Konsep tersebut khususnya penting untuk memahami cara masyarakat Dayak Ngaju (pemanfaat

Kongkritnya, analisis mengenai akses berkenaan dengan pertanyaan “siapa yang dapat (dan tidak dapat) menggunakan apa, melalui cara apa dan
kapan (dalam situasi apa)”.
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utama sumber daya alam di wilayah kerja KFCP) mengkonsepsikan lanskap sumber daya alam mereka. Dalam
pengertian yang sederhana, Van Dijk mengkonsepsikan tenure berdasarkan bentuk-bentuk permanen dari
penggunaan sumber daya. Hal tersebut ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang memperoleh
hak atas suatu area, setelah memasukan input investasi (tenaga, materi, kontrol) di area tersebut. Konsep
teritorial berkaitan dengan bentuk-bentuk penguasaan sumber daya alam yang fleksibel, termasuk berbagai
batasan sosial dan geografis. Lebih lanjut, teritorial merupakan pra-kondisi atas hak untuk mengeksploitasi
dan menguasai sumber daya, dalam batas-batas suatu kawasan. Klaim teritorial selalu dibenarkan oleh alasan
ideologis, moral, legal, dan politik. Klaim tersebut bukan didasari oleh faktor ekologis, melainkan oleh persepsi
orang terhadap kondisi-kondisi ekologis dan sosial-politik mereka. Konsep tenure mengandung pengertian
hak penguasaan terhadap sumber daya yang sudah atau sedang dikelola. Konsep ini sepadan dengan konsep
‘tanah milik’. Sementara itu, konsep teritorial mengandung pengertian klaim penguasaan terhadap suatu
wilayah tertentu beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Konsep ini sepadan dengan konsep ‘tanah
ulayat’ atau ‘tanah adat’.
1.3.2 Metodologi penelitian
Penelitian lapangan yang efektif dilakukan selama kurang lebih dua bulan di tahun 2011 (Januari-Februari
dan April-Mei), di desa /permukiman di wilayah kerja KFCP. Lokasi penelitian mewakili dua karakteristik
ekosistem, yaitu Blok A dan Blok E. Kerja lapangan tahap pertama dilakukan di tujuh desa/dusun, yaitu:
Mantangai Hulu, Kalumpang, Katimpun, Sungai Ahas, Katunjung, Tumbang Mangkutup, dan Tanjung Kalanis.
Lokasi pemukiman induk Desa Tanjung Muroi juga pernah dikunjungi secara singkat pada tahun 2010, ketika
memulai perencanaan penelitian. Kerja lapangan tahap kedua terfokus di Mantangai Hulu dan Katunjung
yang mewakili masyarakat di Blok A, serta di Tumbang Mangkutup dan Tanjung Kalanis yang mewakili di
Blok E. Pilihan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat perbandingan yang kontras antar kedua Blok.
Sebaliknya, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang representatif dari dua kondisi ekologis yang
agak berbeda sebagai dampak pembangunan kanal selama proyek PLG. Lebih lanjut, pengumpulan data juga
dilakukan di beberapa desa lain di luar lokasi KFCP, termasuk desa-desa di Mantangai Tengah dan Mantangai
Hilir. Dari aspek historis dan sosio-ekonomi, kedua desa tersebut tidak bisa dipisahkan dari Mantangai Hulu.
Pengumpulan data juga dilakukan di ibu kota kabupaten (Kuala Kapuas dan sekitarnya) dan ibu kota provinsi
(Palangkaraya).
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian
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Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok
terfokus. Pengamatan lapangan bertujuan mendalami kegiatan yang berkenaan dengan akses pemanfaatan
dan penguasaan sumber daya hutan dan lahan gambut. Pengamatan tersebut dilakukan melalui kunjungan
ke beberapa lokasi kegiatan pemanfaatan sumber daya di kawasan Mantangai Hulu, Katunjung, dan Tumbang
Mangkutup, yang mencakup kegiatan ekonomi penduduk di perairan, hutan, dan lahan gambut.
Wawancara mendalam dilakukan terhadap sekitar 70 orang informan yang sebagian besar merupakan
penduduk desa/dusun yang disebutkan di atas. Informan tersebut terdiri dari pemimpin formal dan informal,
pengurus dari berbagai lembaga sosial yang relevan, tokoh adat, pedagang, petani karet, pengumpul kulit
gemor5, pengumpul rotan, pencari kayu, pencari ikan, serta penduduk biasa baik laki-laki maupun perempuan.
Terdapat lebih banyak informan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Namun, hal ini diperkirakan tidak
menimbulkan perbedaan mendasar dalam menjelaskan substansi permasalahan yang dikaji. Sebagian besar
wawancara dilakukan secara individual, namun sejumlah lainnya dalam kelompok (bervariasi antara 2-5
orang). Diskusi kelompok terfokus dilakukan satu kali di Mantangai Hulu. Wawancara juga dilakukan dengan
aktivis NGO yang bekerja di wilayah kerja KFCP, aparat pemerintah dan penduduk Kuala Kapuas (yang diketahui
memiliki keterkaitan kepentingan dengan akses pemanfaatan dan penguasaan sumber daya di desa-desa
lokasi KFCP), akademisi di Universitas Palangkaraya, serta penggiat kajian kebudayaan Dayak di Palangkaraya.
Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber sekunder yang terdiri dari laporan penelitian, buku,
dokumen pemerintah, serta berbagai publikasi lainnya yang diperoleh dari sejumlah informan dan data
pustaka di kampus UNPAR/tempat-tempat lainnya. Sumber-sumber tersebut memperkaya data dan informasi
yang diperlukan selama penelitian.

Ringkasan utama
•

Bagian ini menguraikan latar belakang, pendekatan penelitian, dan kerangka konseptual kajian. Penelitian
ini menggunakan perspektif emik yang mencakup pengamatan lapangan dan wawancara mendalam
dengan sekitar 70 orang informan yang sebagian besar merupakan warga dari tujuh desa yang ada di
wilayah kerja KFCP. Penelitian lapangan memerlukan waktu sekitar dua bulan di tahun 2011. Sebagian
besar penduduk yang mendiami lokasi penelitian adalah orang Dayak Ngaju.

•

Penelitian bertujuan mengkaji dan menganalisis berbagai pola akses dan penggunaan sumber daya
hutan dan lahan gambut. Selain itu, penelitian juga menganalisis jaringan sosial dan kelembagaan, yang
mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi
terkait cara memadukan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal ke dalam program REDD+.

•

Penelitian ini juga mengkaji konsep tenure dan dampak dari ketidakpastiannya. Berbagai tempat di wilayah
kajian memiliki masalah terkait tumpang tindih klaim atas lahan. Utamanya, hal tersebut dikarenakan
pertentangan antara: hak-hak penguasaan berbasis legal formal dan hak-hak penguasaan faktual berbasis
aturan adat.

•

Terdapat empat kategori kerangka konsep untuk menganalisis akses dan hak terhadap sumber daya,
sebagaimana dikenalkan oleh Schlager dan Ostrom (1992). Diurutkan dari terlemah ke terkuat, kategori
tersebut terdiri dari: 1) pengguna sah, 2) pengaku, 3) pemangku, dan 4) pemilik. Pada bagian akhir laporan,
keempat kategori tersebut digunakan untuk menganalisis akses para aktor terhadap sumber daya.

Kulit kayu dari pohon gemor (Alseodaphne umbeliflora) digunakan sebagai bahan untuk membuat anti nyamuk bakar.
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•

Kajian dalam penelitian ini mengikuti konsep Ribot dan Peluso (2003) serta Sikor dan Lund (2009).
Mereka membedakan akses dan pemilikan. Akses dikonsepsikan sebagai kemampuan untuk memperoleh
manfaat dari sumber daya berbasis kekuasaan dan relasi kekuasaan. Sedangkan pemilikan adalah hak
untuk memperoleh manfaat dari sumber daya berbasis hubungan-hubungan otoritas.

•

Konsep tenure dan teritorial dari Van Dijk (1996) digunakan untuk memahami orang Dayak Ngaju
mengkonsepsikan lanskap sumber daya alam mereka. Melalui kerangka ini, konsep tenure dipahami
sebagai hak terhadap lahan yang ditandai oleh adanya tindakan pengolahan di lahan tersebut. Sementara
itu, konsep teritorial merupakan basis untuk mengklaim suatu kawasan berdasarkan alasan-alasan
ideologis, moral, legal, dan sosial-politik.
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2. LANSKAP SUMBER DAYA DALAM TERMINOLOGI LOKAL
2.1 Naik jukung menuju petak dan danum
Seorang informan di desa menceritakan, kehidupan sehari-hari sebagian besar penduduk (khususnya
masyarakat Dayak Ngaju di wilayah kerja KFCP di Kecamatan Mantangai) tidak terlepas dari tiga unsur materi
di lingkungan mereka, yaitu perahu kecil (jukung), hamparan tanah darat (petak), dan hamparan perairan
(danum). Informan tersebut mengenal kehidupan masyarakatnya sejak 50 tahun lalu hingga sekarang. Menurut
pendapatnya, lintasan perjalanan rutin penduduk belum mengalami perubahan mendasar. Penduduk yang
bermukim di sejumlah kampung pinggiran Sungai Kapuas masih tergantung kepada jukung untuk membawa
mereka melewati danum menuju petak untuk memenuhi nafkah keluarganya. Namun, beberapa unsur-unsur
detil dari ketiga unsur tersebut banyak berubah. Misal, puluhan tahun lalu, penduduk masih mengandalkan
perahu dayung, tapi sejak 1980an mereka menggunakan perahu bermesin tempel yang penggunaannya
semakin luas sejak akhir 1990an. Selain itu, masuk kosakata baru ke dalam kamus petak mereka, yaitu ‘kanal’
atau ‘galian PLG’, yang dikenal sejak 1995 ketika proyek PLG dimulai. Seperti akan dijelaskan dalam laporan ini,
kehadiran perahu bermesin tempel dan kanal membawa implikasi signifikan terhadap akses penduduk dalam
memanfaatkan sumber daya alam di lahan gambut.
Jukung merupakan alat transportasi penting bagi penduduk untuk mengakses area kerja. Hampir seluruh
kegiatan ekonomi mereka dilakukan di petak dan danum, seperti mencari ikan, berburu, memasang jerat,
mencari kulit gemor, mengumpulkan rotan, menebang kayu, membuat arang, membuka ladang padi,
mengurus kebun karet, dan sebagianya. Peneliti menggunakan analogi ‘perahu’ untuk menggambarkan
sebuah perjalanan menyusuri tempat-tempat yang penting secara budaya, di lanskap sumber daya komunitas
lokal di wilayah kerja KFCP. Penelusuran konseptual seperti ini dimaksudkan untuk memahami tipologi
lanskap sumber daya berdasarkan kategori yang dimiliki oleh penduduk lokal. Selanjutnya, hasil penelitian
akan digunakan sebagai satuan analisis untuk menjelaskan berbagai pola akses pemanfaatan dan penguasaan
sumber daya di dalamnya.
2.1.1 Menuju petak
Dalam istilah lokal, permukiman penduduk disebut lewu, yang umumnya didirikan di hamparan tanah darat di
pinggir sungai6. Pembangunan permukiman di atas petak merupakan aplikasi paling umum dalam kehidupan
penduduk. Namun, pembahasan petak dalam laporan ini fokus kepada penggunaan lainnya, yaitu terkait
dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemukim pertama di sebuah kampung biasanya masih memiliki
akses terhadap tanah darat disekitar kampung, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian dari tanah
tersebut dapat di tempuh dengan berjalan kaki. Namun, seiring dengan berkembangnya kampung, tanah
darat tersebut harus dicari jauh dari kampung dan hanya dapat ditempuh dengan perahu.
Hamparan tanah darat yang menjadi pencarian utama adalah petak pamatang atau petak gantung. Penduduk
setempat mengkategorikan jenis tanah tersebut sebagai tanah aluvial atau tanah mineral yang dapat
dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Tanah seperti ini umumnya berada di sepanjang pinggiran Sungai Kapuas
atau sungai-sungai lain yang bermuara ke Sungai Kapuas. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, penduduk
membuka ladang padi dan palawija di atas petak pamatang. Mereka menyebut ladang tersebut dengan tana’.
Sebagian areal bekas ladang tersebut berubah menjadi kebun (kabun), yang umumnya berupa kebun karet
atau kabun gita. Namun, beberapa penduduk menanam rotan atau campuran antara karet dan rotan di areal
tersebut. Terkadang, areal bekas ladang diberakan dalam waktu lama, sehingga berubah menjadi hamparan
hutan sekunder yang mereka namakan dengan bahu rambung. Setelah sekian lama, areal tersebut mulai
menyerupai hutan alami atau dikenal dengan bahu. Selain itu, pada hamparan tanah darat juga terdapat

Sebagian besar bangunan rumah orang Dayak Ngaju yang didirikan di pinggiran sungai tidak sepenuhnya berada di atas tanah darat. Bagian belakang
rumah yang fungsi ekonominya lebih dominan, biasanya berada di atas badan sungai. Perahu ditambatkan di sana, berdekatan dengan ‘batang tepian’
yang menjadi bagian integral rumah.
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padang kayuan dan himba. Keduanya termasuk ke dalam kategori hutan alam yang belum pernah dibuka
untuk lahan pertanian. Di beberapa tempat, terdapat pahewan, yaitu areal hutan yang dianggap keramat dan
harus dilindungi.
Berdasarkan pengetahuan penduduk setempat, lokasi yang dikategorikan sebagai petak pamatang hanya
berjarak sekitar 2-5 kilometer dari pinggir Sungai Kapuas. Lokasi tersebut tidak semuanya cocok untuk lahan
pertanian. Namun, kondisinya berbeda-beda di setiap desa. Penduduk di desa-desa di wilayah KFCP memiliki
berbagai pilihan budaya, terkait kawasan yang sesuai untuk budidaya padi, palawija, atau karet. Mereka juga
memiliki pilihan untuk area yang sama sekali tidak bisa dibudidayakan, yang mereka sebut dengan petak
sahep atau petak galeget (tanah gambut). Penduduk setempat juga membedakan tanah gambut berdasarkan
tingkat ketebalannya. Selain itu, mereka mengenal dahanen (areal gambut tipis), janah (tanah gambut
dengan permukaan rendah dan sering terendam air), serta bukit galeget (areal gambut dalam/bukit gambut).
Kawasan gambut yang dipenuhi pepohonan atau hutan bisa juga termasuk dalam kategori padang kayuan
dan himba. Berbagai istilah hamparan tanah darat dapat dilihat pada Kotak 1 di bawah ini.
Kotak 1. Istilah hamparan tanah darat (petak)
•

Petak pamatang/ petak gantung, yaitu areal tanah aluvial yang membentang antara 2-5 km dari pinggir
Sungai Kapuas, yang dimanfaatkan untuk permukiman dan lahan pertanian.

•

Tana’, yaitu areal bukaan hutan yang sedang dikelola menjadi ladang atau lahan penanaman padi, sayursayuran, dan buah-buahan

•

Kabun, yaitu lahan wanatani yang ditanami beberapa jenis tanaman komersial seperti karet dan rotan.
Kabun gita, misalnya, adalah istilah yang mereka gunakan untuk menyebut kebun karet.

•

Bahu rambung, yaitu lahan bekas ladang yang diberakan sekitar 2-3 tahun dan sudah mulai ditumbuhi
pepohonan.

•

Bahu, yaitu lahan hutan sekunder bekas perladangan yang sudah lama diberakan, sehingga ditumbuhi
pepohonan besar. Jika sebelum diberakan lahan tersebut ditanami dengan buah-buahan dan rotan, dapat
digolongkan sebagai wanatani.

•

Himba, yaitu kawasan hutan primer atau hutan rimba yang jarang dimasuki manusia atau belum
dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.

•

Padang kayuan, yaitu kawasan hutan sekunder yang sudah dieskploitasi atau dikelola manusia, baik untuk
mengambil hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu.

•

Pahewan, yaitu kawasan hutan yang dianggap keramat oleh penduduk dan harus dilindungi.

•

Petak sahep/petak galeget, yaitu area lahan gambut tipis setelah dahanen, berjarak 2-5 km dari sungai.

•

Dahanen, yaitu areal gambut tipis yang dibawahnya terdapat tanah liat berwarna hitam.

•

Janah, yaitu lahan gambut yang lebih rendah dan biasanya digenangi air.

•

Galeget/bukit galeget yaitu lapisan gambut dalam dengan kedalaman lebih dari 2 m.

2.1.2 Menuju danum
Sebagian besar wilayah kerja KFCP adalah lahan gambut di dataran rendah, yang setiap hari mengalami pasang
surut. Di musim hujan yang agak panjang, sebagian daratan rentan terhadap genangan air. Oleh karena itu,
sumber daya air merupakan bagian integral dalam kehidupan penduduk yang bermukim di sepanjang Sungai
Kapuas. Penduduk di kawasan ini memiliki banyak istilah lokal yang merujuk pada hamparan perairan yang
memiliki signifikansi budaya bagi mereka. Mereka menyebut hamparan perairan dengan danum, yang berarti

12

Pemetaan Sosial Akses Terhadap Hutan dan Lahan Gambut

air. Ringkasan mengenai lanskap sumber daya perairan berdasarkan perspektif penduduk setempat dapat
dilihat pada Gambar 2.
Sungai merupakan titik awal penelusuran untuk memahami relevansi hamparan perairan bagi penduduk.
Hal ini relevan dengan posisi rumah-rumah penduduk yang berada persis di tepi sungai, dimana perahu
(jukung) biasa ditambatkan. Di wilayah kerja KFCP, terdapat 14 permukiman di pinggir Sungai Kapuas. Karena
itu, sungai memiliki nilai penting bagi kehidupan penduduk lokal. Warga setempat sering menyebut Sungai
Kapuas dengan sebutan ‘Batang Danum Kapuas’, yang berarti sungai besar. Dilihat dari lebar dan kedalaman
airnya, mereka juga menyebut sungai tersebut dengan istilah laut (lihat: Bagian 3.2.1 untuk uraian lebih rinci
mengenai nilai penting sungai). Batang Danum Kapuas adalah sungai besar dengan sejumlah cabang dan
ranting. Penduduk setempat menyebut cabang sungai dengan sungai dan ranting dengan saka. Panjang saka
umumnya tidak lebih dari 3 km. Saka tidak selalu menjadi cabang dari sebuah sungai, karena banyak saka
yang langsung bermuara ke Batang Danum Kapuas.
Kawasan lahan gambut biasanya memiliki hamparan perairan luas yang dalam dialek Kahayan disebut danau
atau rawet. Terdapat sejumlah danau yang berlokasi di Blok A (sekitar DAS Mantangai), diantaranya adalah
Danau Papan, Danau Belida, Danau Bakung, Danau Dahak, Danau Tujuh, dan Danau Tiga. Danau yang
terdapat di kawasan Blok E (sekitar DAS Tahawung Hai) disebut dengan Danau Papuyu dan Danau Bihau.
Danau-danau tersebut umumnya selalu terhubung dengan aliran sungai terdekat. Alur yang menghubungkan
kedua danau disebut plurai, yaitu saluran alami yang ditumbuhi rerumputan, yang menurut penduduk sering
digunakan sebagai jalur lintasan ikan dan buaya dari danau ke sungai atau sebaliknya. Tidak ada pepohonan
yang tumbuh di danau, kecuali semak-semak pandan yang disebut rasau. Lebih lanjut, penduduk juga
mengenal lutu, yaitu hamparan perairan berupa telaga berukuran lebih kecil dari danau.
Meskipun areal tanah gambut tergolong sebagai hamparan tanah darat, di areal tersebut terdapat berbagai
tempat yang menyerupai telaga kecil yang tergenang air sepanjang tahun. Telaga tersebut disebut baruh.
Baruh terbentuk dari pohon besar yang tumbang hingga akarnya terjungkal dan membentuk lubang besar
menyerupai telaga kecil. Pada musim hujan, baruh dan tanah daratan di sekelilingnya tertutup air, sehingga
ikan-ikan masuk ke dalamnya. Pada musim kemarau, daratan menjadi kering karena permukaan air lahan
gambut surut, namun air tertinggal di baruh dan ikan-ikan terkurung di dalamnya. Oleh karena itu, baruh
menjadi target para pencari ikan. Kegiatan mencari atau menangkap ikan di baruh disebut dengan ngeruhi.
Kategori hamparan perairan lainnya adalah luwau, yaitu hamparan rawa-rawa berair dangkal yang terdapat
di kawasan tanah mineral yang ditumbuhi rerumputan dan perdu. Penduduk lokal menangkap ikan di luwau
dengan memasang pancing dan bubu, terutama pada musim hujan ketika rawa-rawa terhubung ke sungai. Di
beberapa tempat, seperti di Tumbang Mangkutup, penduduk membuat galian di tengah rawa yang disebut
beje, yaitu sejenis kolam ikan yang dipenuhi air sepanjang tahun. Ukuran beje tergantung dari kemampuan
finansial pembuatnya. Warga juga menggali saluran yang menghubungkan beje dengan aliran-aliran anak
sungai. Di muara beje, dibuat pintu untuk mengatur keluar masuknya air dan ikan. Saluran-saluran juga
dibangun untuk menghubungkan beberapa telaga kecil di sekeliling rawa, agar ikan berlalu lalang disekitar
areal rawa. Pada musim kemarau, air rawa surut, sehingga ikan-ikan tertinggal di dalam beje. Saat itu
merupakan panen besar bagi para pemilik beje.
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Gambar 2. Ukuran relatif dan posisi lanskap perairan
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2.1.3 Melintasi handil, tatas, dan kanal
Bagi penduduk di wilayah penelitian, jukung adalah transportasi paling alami yang mengantarkan mereka dari
rumah ke lahan usaha, melintasi Batang Danum Kapuas, sungai, atau saka. Bagi warga yang mencari ikan,
ketiga jenis hamparan perairan tersebut juga berfungsi sebagai tempat usaha. Sementara itu, warga yang
bertani melintasi handil, yaitu sejenis kanal yang digali secara khusus untuk menghubungkan suatu sungai
atau anak sungai dengan areal pertanian kolektif. Konstruksi handil pada umumnya lurus, dengan lebar dan
kedalaman penampang lebih dari dua meter, sehingga dapat dilalui oleh dua kelotok (perahu kayu berukuran
besar). Handil juga merupakan suatu lembaga ekonomi kolektif, yang anggotanya memiliki akses dan hak
pengusahaan petak lahan yang ada di hamparan tanah darat di sekitar saluran handil tersebut. Setiap handil
diberi nama dengan menggunakan nama sungai atau tanda alamiah yang terdapat di lokasi handil (lihat:
Bagian 3.1.2 dan 5.2.1 untuk penjelasan rinci mengenai handil sebagai institusi ekonomi).
Pada musim kemarau, warga bepergian melalui sungai dan saka menuju kawasan hutan maupun lahan
gambut, untuk mengumpulkan hasil hutan seperti kulit pohon gemor, kayu, dan rotan. Jika kawasan yang
dituju sulit dijangkau, mereka menggunakan tatas, yaitu saluran air yang dapat dilalui perahu. Tatas digali
oleh warga dari aliran sungai atau saka, tatas ini menjadi tatas induk. Dari tatas induk, warga membangun
cabang tatas, dan dari cabang tersebut warga membuat ranting tatas. Oleh karena itu, tatas terlihat seperti
jaringan saluran air di tengah hutan yang terdiri dari induk, cabang, dan ranting.
Penggalian tatas merupakan tradisi yang berkembang sejak lama. Tatas dibuat dengan lebar dan kedalaman
sekitar satu meter, agar jukung atau ces (perahu berukuran kecil) dapat melaluinya. Namun, ukuran tatas
dapat lebih panjang, sesuai dengan kebutuhan. Di beberapa tempat, bahkan terdapat tatas yang panjangnya
mencapai 8 km. Panjang pendeknya tatas disesuaikan dengan perkiraan nilai ekonomi hasil hutan yang akan
diekstraksi. Warga umumnya menamai tatas dengan nama pembuat tatas induk. Penamaan ini menunjukkan
kepemilikan tatas, dimana ‘tatas’ dimiliki dan dinamai sesuai dengan nama pembuatnya. Hal ini berbeda
dengan handil yang merupakan kepemilikan kolektif. Handil dinamai dengan tanda-tanda alamiah yang ada
disekitarnya. Namun, seperti halnya handil, tatas bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga berkembang
menjadi institusi ekonomi (lihat: Bagian 4.2.2 untuk uraian lebih rinci mengenai tatas).
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Sejak proyek PLG7, penduduk lokal mengenal saluran air lain, yaitu kanal. Setelah kegagalan PLG, kanal tersebut
digunakan untuk mengakses sumber daya yang berlokasi lebih jauh dari kawasan yang biasa mereka jangkau.
Galian kanal banyak memotong sungai, anak sungai, dan tatas. Di beberapa tempat, ketinggian kanal lebih
rendah dari sungai maupun tatas, sehingga anak sungai dan tatas tersebut tidak bisa digunakan lagi sebagai
jalur transportasi. Oleh karena itu, penduduk lokal lebih sering menggunakan kanal, untuk mempercepat
jarak tempuh menuju kawasan hutan atau gambut. Pada periode booming bisnis kayu, penduduk setempat
membuat tatas dari saluran kanal, tidak lagi dari aliran sungai dan saka.
Nilai ekonomi hamparan perairan diringkaskan pada Tabel 3. Tabel tersebut menjelaskan empat jenis lanskap
perairan, sebagai hasil modifikasi manusia atas lingkungannya, yaitu: beje, tatas, handil dan kanal. Beje
merupakan modifikasi dari kolam ikan, handil merupakan pengembangan lahan pertanian di tanah mineral,
tatas berkaitan dengan percepatan akses untuk mengekstraksi sumber daya di lahan gambut, sedangkan
kanal merupakan jalur transportasi menuju hutan dan lahan gambut. Uraian rinci mengenai akses dan hak
atas sumber daya alam pada semua tipe lanskap tersebut dijelaskan dalam Bagian 4. Ringkasan berbagai
istilah lokal terkait jenis sumber daya perairan terdapat pada Kotak 2.
Kotak 2. Daftar istilah lokal: sumber daya perairan (danum)

•

Batang Danum adalah sungai besar yang panjangnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kilometer,
sehingga dapat dilayari oleh kapal atau perahu besar. Penduduk setempat sering menyebut sungai ini
dengan ‘laut’.

•

Sungai adalah sungai berukuran sedang dengan panjang mencapai ribuan meter hingga beberapa
kilometer. Tetapi, sungai ini biasanya tidak dapat dilalui oleh kapal atau perahu besar.

•

Saka adalah anak sungai atau sungai berukuran pendek dan sempit yang biasanya hanya dapat dilalui oleh
perahu kecil.

•

Danau adalah badan air berukuran luas dan dalam, tanpa vegetasi di atasnya. Danau biasanya terhubung
dengan aliran sungai dan lahan gambut.

•

Luwau adalah hamparan rawa-rawa dangkal di kawasan tanah mineral, yang ditumbuhi oleh rerumputan
dan semak kayu.

•

Lutu adalah telaga yang menyerupai kolam berukuran besar dan panjang, namun lebih kecil dari danau.

•

Ruah atau Baruh adalah telaga yang menyerupai kolam berukuran kecil yang biasanya terbentuk dari pohon
besar yang tumbang sehingga akarnya tercabut. Lubang bekas akar tersebut digenangi air dan terhubung
dengan rawa atau aliran sungai. Pada musim hujan, air naik menggenangi lahan gambut, sehingga ikan
masuk ke dalam baruh. Pada musim kemarau, air surut sehingga ikan terjebak di dalam baruh.

•

Plurai adalah saluran alami yang menghubungkan antar danau atau lutu. Di sekililing plurai biasanya
ditumbuhi rerumputan kecil, tanpa tumbuhan rasau. Saluran ini biasanya menjadi lintasan pergerakan ikan
dan buaya.

Proyek tersebut dilaksanakan pada periode pemerintahan Presiden Soeharto di 1995 yang bertujuan untuk mendukung swasembada pangan
nasional. Proyek dimulai dengan pembangunan kanal primer, sekunder, tertier hingga kuarter di kawasan lahan gambut seluas kurang lebih satu juta
hektar. Salah satu tujuan dari proyek ini adalah pengaturan drainase lahan gambut yang akan dikonversi menjadi areal pertanian. Pada 1998, setelah
era pemerintahan Presiden Soeharto, proyek tersebut dinyatakan gagal, lalu dihentikan. Saat ini, proyek tersebut hanya menyisakan ratusan kilometer
kanal yang memotong lanskap sumber daya lahan gambut yang ada di DAS Kapuas. Lahan gambut tersebut menjadi kering, sehingga rawan kebakaran.
Sejak 1997, di kawasan tersebut, sering terjadi kebakaran besar, secara berkala. Penduduk lokal yang tinggal di kawasan proyek tersebut, khususnya
di kawasan Mantangai, mengatakan bahwa mereka telah memasuki fase ‘lahan gambut sejuta bencana’. Sebutan tersebut merujuk pada bencana
ekologis dan ekonomi yang dialami penduduk setelah sering terjadi kebakaran di lahan gambut.
7
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•

• Beje adalah usaha perikanan yang menyerupai kolam ikan yang dilakukan di areal rawa. Beje
biasanya dikembangkan dari hamparan luwau atau baruh yang aliran airnya terhubung ke sungai. Lokasi
beje biasanya merupakan lahan pasang surut, dimana ikan masuk ke dalam beje melalui saluran yang
terhubung dengan sungai. Pada musim kemarau, air surut, sehingga ikan terjebak di dalam beje yang
dipasangi jaring pembatas untuk mencegah ikan keluar dari beje.

•

• Handil adalah parit kecil yang dibangun sebagai akses masuk ke kawasan hutan yang dibuka dan
dikelola menjadi lahan pertanian milik kolektif. Pengertian handil tidak hanya mencakup akses transportasi,
melainkan juga lahan yang dikelola secara kolektif. Sebagai sarana transportasi, handil dibangun untuk
menghubungkan sungai atau anak sungai dengan lahan pertanian yang sedang dikelola.

•

• Tatas adalah saluran air menyerupai parit kecil, yang dibangun sebagai akses ke kawasan hutan untuk
memungut hasil hutan, seperti resin, kulit kayu, dan balok kayu. Tatas dibuat dengan menyambung dari
sungai atau anak sungai. Ukuran tatas umumnya selebar kira-kira 1 x 1 m dengan panjang yang bervariasi.
Panjang tatas dapat mencapai ratusan meter dan hingga beberapa kilometer. Tatas dibangun dengan
biaya pribadi dan diberi nama sesuai dengan nama pembangun.

•

•

•

• Anjir adalah saluran kanal untuk perahu kecil yang dibangun dengan menghubungkan dua aliran
sungai.

Kanal adalah saluran yang dibangun pada periode PLG tahun 1995, yang dibiayai oleh pemerintah.

•

2.2 Tipe-tipe sumber daya bernilai ekonomi
Sumber daya alam yang ada di lanskap petak dan danum penting nilainya untuk menyangga kehidupan
penduduk di wilayah KFCP, baik dari aspek ekologis, sosial-budaya, religi, maupun ekonomi. Bagian ini
akan menguraikan berbagai jenis sumber daya alam yang signifikan secara ekonomi, yaitu yang dapat
diperdagangkan oleh penduduk lokal maupun pendatang. Namun, berbagai jenis sumber daya alam yang
disajikan dalam bagian ini bukan daftar lengkap. Sangat mungkin terdapat jenis lainnya yang luput dari
perhatian dan pencatatan. Jenis sumber daya tersebut, berikut pola penggunaan dan tipe hak yang melekat
padanya, dijelaskan secara berurutan pada Tabel 2 dan Tabel 3. Jenis-jenis sumber daya yang dimaksud
dipisahkan berdasarkan tipe lanskap, untuk memudahkan pemahaman mengenai beragam perbedaan hak
dan akses terhadapnya. Namun, penting untuk dicatat bawha sejumlah penduduk dapat terus menerus
memanfaatkan dan menguasai beragam sumber daya yang ada di sebuah tipe lanskap.
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Tabel 2. Pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam bernilai ekonomi di tanah darat (petak)
Tipe lanskap

Jenis-jenis sumber daya bernilai
ekonomi

Pola pemanfaatan

Tipe hak

Tana’

Lahan

Membuka sendiri, mewarisi, membeli

Pemangku

Hasil pertanian (padi, sayur, buah)

Konsumsi keluarga

Pengaku

Lahan

Membuka sendiri, mewarisi, membeli

Pemilik

Hasil kebun (karet, rotan, buah)

Mengelola sendiri, disewakan

Pemilik

Kayu

Mengelola sendiri, dijual

Pemangku

Lahan

Membuka sendiri, mewarisi

Pemangku

hasil buah-buahan

Konsumsi keluarga

Pengaku

hewan buruan

Akses bebas, konsumsi
pribadi, dijual

Pengguna sah

Lahan

Membuka sendiri, mewarisi

Pemangku

Buah-buahan, rotan, kayu

Konsumsi pribadi, dijual

Hewan buruan

Akses bebas, konsumsi
pribadi, dijual

Pengguna sah

Kayu

Akses bebas, penggunaan
pribadi, dijual

Pengguna sah

kulit kayu, getah kayu, rotan,

Akses bebas, dijual

Pengguna sah

hewan buruan

Akses bebas, konsumsi
pribadi, dijual

Pengguna sah

Kayu

Akses bebas, penggunaan
pribadi, dijual

Pengaku, pengguna sah

kulit kayu, getah kayu, rotan,

Akses bebas, dijual

Pengguna sah

hewan buruan

Akses bebas, konsumsi
pribadi, dijual

Pengguna sah

Pahewan

Kawasan dilindungi

Tidak bisa dimanfaatkan

Tanah keramat komunal

Dahanen

Lahan

Akses bebas, dikelola
sendiri

Pengaku

kayu, rotan, karet

Dikelola sendiri, dijual

Pengguna sah

hewan buruan

Akses bebas, konsumsi
pribadi, dijual

Pengguna sah

Kayu,

Akses bebas, dijual

Pengaku, pengguna sah

kulit kayu, getah kayu, rotan,

Akses bebas, dijual

Pengguna sah

hewan buruan

Akses bebas, konsumsi
pribadi, dijual

Pengguna sah

Kabun

Bahu rambung

Bahu

Himba

Padang kayuan

Janah, galeget
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Tabel 3. Pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam bernilai ekonomi di perairan (danum)
Tipe lanskap

Jenis-jenis sumber daya bernilai
ekonomi

Pola pemanfaatan

Tipe hak

Batang danum
Kapuas

Ikan, hewan buruan,

Akses bebas, konsumsi pribadi,
dijual

Pengguna sah

Sungai/Saka

Tambang emas
Ikan, hewan buruan,
Lahan tanah darat di sisi Sungai/
saka

Danau

Ikan, hewan buruan,
Kayu, rotan di sekitar danau

Luwau

Ikan, hewan buruan
Kayu dan rotan di sekitar rawa

Akses terbatas, dijual
Akses bebas, konsumsi pribadi,
dijual
Akses terbatas
Akses bebas/terbatas, konsumsi
pribadi, dijual
Akses bebas/terbatas, dijual
Akses bebas, konsumsi pribadi,
dijual
Akses bebas, dijual

Pengaku
Pengguna sah
Pemangku, pengaku
Pengguna sah
Pengguna sah
Pengguna sah
Pengguna sah

Lutu

Ikan, hewan buruan

Akses bebas, dijual

Pengguna sah

Baruh

Ikan, hewan buruan

Akses bebas/terbatas

Pengaku, pengguna sah

Kayu dan rotan di sekitar baruh

Akses bebas, dijual

Pengguna sah

Plurai

Ikan, hewan buruan,

Ases bebas, konsumsi pribadi,
dijual

Pengguna sah

Beje

Ikan

Akses terbatas, konsumsi pribadi,
dijual

Pemilik

Lahan
Kayu, rotan

Akses terbatas, dikelola,
disewakan

Pemangku
Pemangku

Akses terbatas, dijual
Handil

Tatas

Kanal

Lahan

Akses terbatas

Pemangku

Hasil pertanian

Konsumsi pribadi, dijual

Pemilik

Ikan

Akses bebas, konsumsi pribadi,
dijual

Pengguna sah

Cok 10%

Akses terbatas/pemilik tatas

Pemilik

Kayu/nonkayu 500 m di sisi tatas

Akses terbatas

Pemangku

Ikan di muara tatas

Akses bebas, konsumsi pribadi

Pemangku, pengaku

Ikan

Akses bebas, konsumsi pribadi,
dijual

Pengguna sah

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan ‘lahan’ adalah hamparan tanah darat yang digunakan masyarakat
untuk kegiatan ekonomi, terpisah dari komoditas yang terdapat di atas hamparan tersebut. Kategori sumber
daya ekonomi dalam Tabel 2 dan Tabel 3 (seperti kayu, rotan, hewan buruan, dan ikan) merupakan kategori
yang sangat umum. Rincian jenis-jenis kayu, rotan, hewan buruan, dan ikan yang ditemukan di Sungai Kapuas
dapat dilihat dalam laporan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Yayasan Petak Danum-YPD (YPD 2000).
Laporan tersebut menjelaskan sekitar 82 jenis kayu komersial dan kayu hutan yang terdapat di kawasan hutan
dan lahan gambut, 12 jenis rotan, 28 jenis hewan buruan, dan 35 jenis ikan (lihat: Kotak 3 hingga Kotak 6).
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Kotak 3. Berbagai jenis ikan yang ditemukan di DAS Kapuas
1. Tahuman				13. Patung				25. Undang sahep
2. Karandang				14. Tabute				26. Sira bulu
3. Tangkung upak				15. Kakapar				27. Banta kahui
4. Baung					16. Saluang				28. Tampala
5. Lais					17. Saluang Karing			29. Pentet
6. Bintan					18. Tabengkung				30. Jaliket
7. Lakasa				19. Lindung				31. Basurung
8. Balida					20. Babaga				32. Tatawun
9. Tampahas				21. Jajili					33. Puyau
10. Behau 				22. Telan tahun				34. Tabiring
11. Miau					23. Telan sawang				35. Dadadai
12. Kesung				24. Kalawan		
Sumber: Laporan YPD (2000)

Kotak 4. Jenis-jenis kayu komersil dan kayu hutan
1. Lentang Tambaga				29. Tutup Kabali				57. Papung
2. Lentang Bakadang			

30. Piyait				

3. Lentang Bitik				

31. Manumur				

58. Madang Pahawa
59. Madang Baputi

4. Lentang Ramuhun			32. Haranjang				60. Kalapapa
5. Lentang Luntung				33. Mara Lamin				61. Kambalitan
6. Lentang Maru				34. Latak Manuk				62. Galagah
7. Lentang Muara Baruku			

35. Kature				

63. Parupuk

8. Karuing Tanjut				36. Kandurin				64. Kampesung
9. Karuing Kuetet				37. Takapas				65. Balawan
10. Karuing Sarumpeng			

38. Bangkirai				

66. Enyak Beruk

11. Karuing Kadau				39. Sanangkuk				67. Taoman
12. Karuing Bayan Saluang			

40. Nyatu Undus				

68. Baruni

13. Pantung 				41. Baring				69. Aci
14. Katiau					

42. Nyatu Putik				

70. Mawuh

15. Katimpun				

43. Kalumpang				

71. Tambalik Angin

16. Cangal				

44. Karamunting				

72. Mariuh

17. Tarantang				45. Lewang				73. Tapahan
18. Tabalien				46. Mambulau				74. Lunuk
19. Keput Bajuku				47. Nipa					75. Asem
20. Kampang				48. Tumih				76. Alau
21. Ramin				49. Hangkang				77. Balau
22. Merang				50. Empas				78. Ujuk Langit
23. Pilau					51. Kahui				79. Banuas
24. Bintan				52. Umpah				80. Saman
25. Ehang					53. Jinjit					81. Empas
26. Ehang Pulut				54. Mahadingan				82. Bangaris
27. Rasak					55. Kapurnaga		
28. Katepung				56. Kaliwang		
*Saat ini, tidak semua jenis kayu tersebut ditemukan di semua tipe tanah darat, karena pertumbuhan kayu tergantung dari
kondisi-kondisi ekologis.
Sumber: Laporan YPD (2000)
.
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Kotak 5. Jenis-jenis tumbuhan rotan
Ahas, bajungan, tantuwu, dahanen, manau, gita, sigi, irit, sambulu, anak, paka, taman
Sumber: Laporan YPD (2000)

Kotak 6. Jenis-jenis hewan
Tupai, mengkas, tupai musung, pitik, harimui, kahiyui (orangutan), kahiyui ulun, bajai bakatak, bajai
sapit, bajai rawing, dengen, bawui utan, bajang, macan, bakei biasa, bakara, kalawet, beruk, kalasi, kelep
simpur, bajuku, kelep dahirang, kelep biasa, kelep rantep, buhis, bakantan, palanduk, landak
Sumber: Laporan YPD (2000)

Contoh hasil pengetahuan dan pengamatan masyarakat lokal mengenai berbagai jenis kayu yang tumbuh di
suatu tipe lanskap tertentu, dijelaskan pada Tabel 4 di bawah:
Tabel 4. Jenis-jenis tumbuhan dominan di tiap-tiap lanskap
Tipe lanskap

Jenis kayu dominan

Petak pamatang /petak gantung

Kaja, ehang, muhur, ramuhun, tanaman karet dan rotan

Luwau

Rumput-rumputan, kayu lanun tembaga (meranti batu), kruing, katiau, ehang,
tatumbuk.

Dahanen

Ramin, kruing, meranti, mahang, kapur naga jangkar, nyatu, kempas, jelutung/
pantung, pulai dan gemor.

Petak sahep/petak galeget

Ramin, kapur naga jangkar, kempas, tutup kabalik, panting, gemor, mahadingan

Janah

Trantang, ramin, kapur naga jangkar, kempas, tutup kabalik, panting, gemor dan
mahadingan.

Galeget/bukit galeget

Ramin, kapur naga jangkar, kempas, tutup kabalik, panting, gemor, mahadingan,
blangiran, tumih dan resak.

Laporan ini menjelaskan berbagai tipe lanskap sumber daya sebagai upaya pemetaan kategoris berdasarkan
pengetahuan masyarakat setempat, bukan pemetaan fisik di lapangan. Hampir seluruh kategori lanskap
sumber daya diidentifikasi melalui pengamatan lapangan langsung. Sebagian lainnya diketahui dengan
mencatat titik koordinat GPS. Namun hasil dari pencatatan tersebut tidak dituliskan dalam laporan ini, karena
proses pencatatannya belum sempurna. Selain itu, laporan ini juga bukan bertujuan mengidentifikasi semua
lokasi tipe-tipe lanskap.
Nilai ekonomi berbagai macam kayu yang ditemukan di DAS Kapuas bervariasi sepanjang waktu. Laporan
Suyanto et al. (2009) menggambarkan perubahan jenis-jenis sumber daya hutan (khususnya kayu dan rotan)
yang bernilai ekonomi dalam rentang waktu 50 tahun terakhir. Contoh, sebelum 1970, produk getah-getahan
dari kayu (jelutung, hangkang, katiau, dan nyatu), kayu (seperti damar, ulin, dan meranti), dan rotan memiliki
nilai komersil. Sepanjang 1970-95 (sebelum proyek PLG dimulai), jenis kayu yang bernilai komersil adalah
ramin, meranti, jelutung, ulin, belangiran, kemedang, kruing, gemor, serta rotan. Selanjutnya, periode 19962006 (setelah PLG), kayu yang bernilai komersil adalah meranti, kemedang, belangiran, kruing, gemor, dan
rotan. Lalu, pada 2007-8, berturut-turut adalah gemor, rotan, damar, meranti, kruing, banuas, dan kemedang.
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Ringkasan Utama
•

Bagian ini memberikan gambaran tentang lanskap sumber daya dan hubungannya dengan aspek kultural
dan nilai ekonomi. Pemahaman mengenai hal ini menjadi dasar analisis tentang akses, serta penggunaan
dan penguasaan terhadap sumber daya. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya.

•

Terdapat tiga elemen utama yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari penduduk lokal di lokasi
penelitian, yaitu: (1) tanah darat, (2) hamparan perairan, dan (3) perahu, yang memberikan akses kepada
penduduk tersebut menuju lokasi sumber daya alam untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

•

Berbagai kegiatan ekonomi terpenting adalah: bertani (tanaman pangan dan karet); mencari ikan;
berburu dan menjerat hewan; mengumpulkan kayu gemor, rotan, dan hasil-hasil hutan non kayu lainnya;
mengumpulkan kayu limbah; menambang emas; membuat arang kayu.

•

Penduduk lokal menggunakan berbagai istilah yang spesifik untuk membedakan keragaman sumber daya
di lanskap darat dan di perairan. Kedua lanskap tersebut memiliki nilai-nilai kultural dan ekonomi yang
penting bagi mereka.

•

Secara umum, penduduk setempat membedakan lahan darat menjadi dua tipe: (1) tanah aluvial atau
tanah mineral yang digunakan untuk lahan pertanian, yang berlokasi di sepanjang tepi sungai sampai
sejauh kira-kira 2-5 km ke pedalaman; dan (2) kawasan hutan rawa gambut yang tidak dapat dijadikan
lahan pertanian, namun bernilai untuk beragam kegiatan ekstraktif.

•

Hamparan perairan digunakan sebagai jalur transportasi dan tempat mencari ikan. Hamparan perairan
yang dapat dilalui adalah sungai-sungai besar, anak-anak sungai, dan kanal-kanal. Berbagai saluran kanal
yang dibangun terdiri dari kanal tradisional yang disebut handil dan tatas, serta kanal besar yang dibangun
pada periode PLG. Kawasan penangkapan ikan mencakup hamparan perairan (sungai, danau, dan rawarawa) dan beje (sebentuk kolam yang digali untuk memerangkap ikan di musim kemarau).

•

Penggunaan sumber daya alam pada setiap tipe lanskap berbeda-beda. Contoh, akses terhadap sumber
daya dapat bersifat bebas atau terbatas, namun hasilnya dapat dijual atau dikonsumsi sendiri. Tipetipe hak yang berlaku (pengguna sah, pengaku, pemangku, dan pemilik, lihat Bagian 1) berbeda, sesuai
dengan pola penggunaan sumber daya.
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3. POLA-POLA PEMANFAATAN SUMBER DAYA
Bagian ini menggambarkan berbagai pola pemanfaatan sumber daya alam di setiap tipe lanskap. Pola tersebut
dijelaskan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan kajian dokumen, yang dilihat berdasarkan konteks
historis untuk melihat perkembangannya dalam suatu rentang waktu. Cara ini dilakukan untuk membangun
tangga deskripsi menuju uraian pada bab-bab berikutnya. Setelah Bab 3, tangga berikutnya adalah Bab 4 yang
akan menjelaskan masalah pokok penelitian mengenai peta akses terhadap sumber daya hutan dan lahan
gambut. Lalu, dilanjutkan ke Bab 5 yang menggambarkan peta kelembagaan lokal dan jaringan sosial, serta
hubungannya dengan pengaturan akses.

3.1 Pola-pola pemanfaatan sumber daya di hamparan tanah darat
3.1.1 Lewu: bermula dari perahu
Dulu, orang Dayak Ngaju menamakan kampung mereka dengan sebutan lewu, misalnya Lewu Mantangai,
Lewu Kalumpang. Sekarang, mereka akrab menyebutnya dengan dusun atau desa, mengikuti penamaan
resmi sesuai dengan undang-undang.
Terbentuknya sebuah permukiman, kampung, atau desa tidak terlepas dari peranan jukung atau perahu.
Hampir bisa dipastikan, orang atau kelompok orang yang pertama datang ke kawasan Mantangai adalah mereka
yang datang berperahu melintasi sungai dan anjir, yang kemudian mendirikan permukiman di sejumlah lokasi
di tepian Sungai Kapuas. Tidak diketahui secara pasti kapan 14 desa dan dusun yang ada di wilatah kerja KFCP
mulai berdiri, karena sejarah kampung-kampung tersebut merupakan kumpulan sejarah sejumlah orang atau
keluarga yang bermigrasi ke kampung tersebut. Hampir semua informan yang diwawancarai mengenai sejarah
kampung mengatakan, mereka, orang tuanya, kakeknya, atau generasi yang lebih tua adalah pendatang dari
tempat lain. Jika dirunut lebih jauh, sebagian besar keluarga yang membentuk kampung-kampung tersebut
diindikasi berasal dari berbagai tempat di DAS Kahayan atau kampung-kampung lain di bagian hilir Sungai
Kapuas. Sebagian lainnya mengatakan, mereka berasal dari bagian hulu Sungai Kapuas.
Sebuah kampung di kawasan Mantangai adalah sebuah permukiman dimana jumlah warga biasa bertambah
dan berkurang sepanjang waktu, karena perpindahan. Dalam kurun waktu dan generasi yang berbeda,
pendatang dari berbagai tempat mendatangi suatu tempat di tepian Sungai Kapuas dan menetap di sana,
lalu menjadi warga sah sebuah kampung (lewu). Mereka datang dan menetap di suatu kampung untuk
mencari penghidupan. Keberadaan sumber daya alam yang masih bisa dikelola merupakan alasan penting
bagi seseorang atau sekelompok orang untuk bermigrasi ke kampung lain. Pada umumnya, jenis sumber daya
alam yang memotivasi mereka bermukim dan menjadi warga di kampung baru adalah lahan pertanian. Lahan
yang dimaksud adalah hamparan tanah darat yang dapat dikelola menjadi ladang yang biasanya ditanami
padi dan sayuran. Lahan pertanian tersebut biasanya berlokasi di areal tanah aluvial (petak pamatang) di
sekitar perkampungan.
Pola migrasi seperti dijelaskan dalam paragraf di atas, ditemukan dalam sejarah desa/dusun yang menjadi
lokasi penelitian, mulai dari Mantangai Hulu hingga Tanjung Kalanis. Warga di desa/dusun tersebut tidak
membedakan sesamanya berdasarkan asal-usul maupun jumlah generasi keluarga yang menetap di kampung.
Bagi mereka, perpindahan dari satu desa ke desa lain adalah hal biasa. Orang dapat dengan mudah diterima
menjadi warga baru di kampung lain. Di tempat baru, mereka tidak dihalangi untuk memanfaatkan sumber
daya alam (seperti lahan) yang ada, selama belum ada yang mengelolanya. Miles (1976) yang meneliti di DAS
Mentaya di Sampit mengatakan, tidak ada orang atau sekelompok orang yang memiliki hak eksklusif/hak
istimewa atas sumber daya hutan primer. Kepemilikan atas tanah semata-mata hanya bisa diperoleh dengan
membuka lahan. Setelah itu, kepemilikan tersebut biasanya diberikan kepada keluarga yang membuka lahan
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untuk berladang. Lebih lanjut, Miles mengatakan bahwa semua orang Dayak (tanpa memandang status
kekerabatan, asal-usul, dan komunitas) memiliki peluang untuk memperoleh hak atas pemilikan sumber daya
alam yang berdekatan dengan permukiman dimana mereka menetap. Gambaran Miles tersebut juga berlaku
untuk masyarakat Dayak Ngaju di Kapuas.
Semua perkampungan di wilayah kerja KFCP merupakan satuan-satuan otonom yang tidak menginduk ke
kampung manapun. Penggabungan atau pemisahan sejumlah kampung umumnya didasari oleh kepentingan
administrasi pemerintahan, bukan karena kesamaan asal-usul warga kampung. Contoh, dulu Desa Mantangai
Hulu satu desa dengan Desa Mantangai Tengah, kemudian dimekarkan menjadi dua dengan penetapan batas
desa persis di tengah aliran Sungai Mantangai. Untuk diketahui, kejelasan batas desa tersebut hanya dalam
pengertian batas permukiman di muara sungai. Tidak begitu jelas mengenai batas lahan pertanian serta
wilayah kelola usaha pertanian dan ekstraktif. Dulu, Desa Kalumpang, Katimpun, dan Sei Ahas merupakan
satu kampung di bawah seorang pambakal atau kepala kampung; ini terjadi karena kemudahan administrasi,
bukan kesamaan asal-usul penduduknya. Lebih lanjut, meskipun Dusun Tumbang Mangkutup dan Tuanan satu
desa dengan Desa Katunjung, penduduk dusun tersebut memiliki sejarah tersendiri yang tidak menginduk
kemanapun. Demikian juga dengan Dusun Tanjung Kalanis yang bergabung dengan beberapa dusun lainnya
membentuk Desa Tumbang Muroi, mereka memiliki hikayat dan sejarahnya sendiri, termasuk yang berkenaan
dengan tata hubungan dengan sumber daya alam hutan dan lahan gambut.
Apabila warga desa ditanya mengenai batas desanya dengan desa tetangga, umumnya mereka menunjuk
pada batas-batas alami berupa sungai atau anak sungai yang bermuara ke Sungai Kapuas. Misal, Sungai Rangas
menjadi batas antara Desa Mantangai Hulu dan Desa Kalumpang di wilayah Blok B, atau Sungai Tanggiran
merupakan batas antara Desa Kalumpang dan Desa Katimpun. Begitupun juga dengan Saka Balanai, menjadi
batas antara Desa Katimpun dan Desa Sei Ahas. Batas-batas tersebut merupakan pengetahuan umum yang
tidak memiliki kejelasan fisik, kecuali di muara sungai. Warga setempat umumnya tidak mengenali batasbatas desanya dengan jelas. Oleh karena itu, pada praktiknya, mereka dapat mengakses dan menggunakan
lahan maupun sumber daya perairan di luar batas-batas desa mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh di
lapangan:
•

Seorang warga Desa Kalumpang bernama Ampak memiliki Tatas Ampak yang berlokasi di Desa Katimpun
(Blok A).

•

Orang-orang Sei Ahas, Mantangai, dan Kaladan biasa memasang jerat untuk menangkap hewan buruan
di wilayah Desa Katunjung.

•

Seseorang yang berasal dari Desa Kaladan, namun menetap di Palangkaraya, memiliki sebidang lahan
pertanian di Sungai Tahawung Hai, Dusun Tanjung Kalanis. Sebidang lahan lain di dusun tersebut dikelola
oleh seseorang yang tinggal di Desa Mantangai Hilir.

•

Seorang toke (agen) pengumpul hasil bumi di Tanjung Kalanis adalah warga yang menetap di wilayah
Manusup, meskipun dia mengaku berasal dari Dusun Tanjung Kalanis.

Temuan-temuan seperti ini akan dijelaskan lebih rinci pada Bagian 4.
3.1.2 Pemanfaatan tanah aluvial (petak pamatang)
Penduduk desa-desa di wilayah Mantangai mengenal baik lingkungan alam mereka, baik berdasarkan
pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun, maupun dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan
tersebut. Mereka mengklasifikasikan tanah secara tradisional ke dalam dua kategori utama, yaitu: 1) petak
pamatang/petak gantung (tanah mineral), dan 2) petak sahep/petak galeget (tanah gambut). Areal transisi
dari kedua jenis tanah tersebut adalah dahanen, yang merupakan kawasan gambut tipis yang dapat dijadikan
lahan pertanian dengan perlakuan khusus. Berdasarkan kategori tersebut, berikut adalah berbagai pola
pemanfaatan lahan:
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1. Tanah aluvial, yang digunakan sebagai permukiman dan lahan pertanian. Beberapa tanaman yang ditanam
di lahan pertanian diantaranya adalah padi ladang, sayur, dan buah-buahan, serta produk komersial seperti
karet.
2. Lahan gambut, yang dimanfaatkan terutama untuk mencari ikan, berburu, serta mencari kayu dan hasil
hutan non kayu lainnya.
Tana’ (ladang)
Miles (1976) menyatakan, orang Dayak Ngaju dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
Mereka membudidayakan padi dengan membuka tana’ (ladang) di hamparan tanah aluvial. Seperti dijelaskan
pada Bagian 2.1.1, tana’ berlokasi sekitar 2-5 km dari pinggir Sungai Kapuas. Dalam budidaya padi, warga
menerapkan pola tanam sekali setahun dengan cara membuka areal hutan (mahimbak) di musim kemarau.
Di awal musim hujan, mereka membersihkan semak-semak (mandirik), membakar (manusul), dan menanam
benih (manugal). Setelah itu, mereka merawat (mambawau) dan memanen (mangetam) padi. Pada awal
pembukaan sebuah kampung, padi ladang dibudidayakan oleh penduduk di lahan dekat kampung tersebut.
Rotasi pembukaan lahan merupakan praktik yang sudah lama dilakukan oleh orang Dayak Ngaju di kawasan
DAS Kapuas. Dalam praktik tersebut, mereka memberakan ladang setelah 2-3 kali panen, agar kesuburan
tanah kembali pulih. Selama masa bera, mereka menggunakan areal lain untuk berladang. Masa rotasi
pembukaan lahan bervariasi tergantung ketersediaan lahan. Namun, dalam perkembangannya, masa bera
cenderung semakin pendek, yaitu kurang dari lima tahun. Seorang informan di salah satu desa menyebutkan,
idealnya setiap keluarga harus memiliki sedikitnya dua bidang lahan (masing-masing seluas kira-kira 1-2
ha), agar bisa melakukan rotasi perladangan enam tahunan. Namun, dikarenakan pertambahan penduduk
dan peningkatan penanaman karet di lahan bekas ladang, hanya sedikit warga yang memiliki lahan dengan
proporsi yang cukup8.
Masa pembakaran lahan (penggunaan api untuk membersihkan lahan) merupakan tahapan penting dalam
pengelolaan lahan, yang masih dipraktikkan oleh petani hingga sekarang. Alasannya adalah biaya yang
lebih murah. Selain itu, mereka juga berpendapat, pembukaan tanah yang tidak melalui pembakaran akan
mempercepat pertumbuhan gulma dan mengurangi kesuburan tanah. Di masa lalu, para peladang memiliki
tradisi kerja sama dalam melakukan pembakaran, khususnya di antara mereka yang lokasi ladangnya
bersebelahan. Pada dasarnya, teknik pembakaran yang mereka warisi dapat menjaga api agar tidak menjalar
ke lokasi lain, sehingga kebakaran hutan dapat dihindari. Mereka memiliki pranata yang efektif untuk
mencegah terjadinya kebakaran hutan dari pembukaan ladang.
Berbagai kasus kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah yang berulang sejak 1997, mendorong
pemerintah daerah untuk mengeluarkan larangan pembakaran lahan, termasuk bagi peladang setempat.
Namun, informasi dari sejumlah responden mengindikasikan masih banyaknya peladang yang diam-diam
melakukan pembakaran lahan. Informan menyatakan, mereka tidak memiliki pilihan lain untuk menafkahi
keluarganya. Di salah satu desa, seorang informan mengaku Ia pernah diam-diam melakukan pembakaran
lahan di sore hari, karena khawatir diketahui oleh orang lain. Kasus-kasus pembakaran lahan seperti itu, dapat
ditemukan hampir di semua desa di lokasi penelitian. Oleh karena itu, dapat dikatakan larangan pembakaran
lahan tersebut lebih efektif menghambat kegiatan pertanian dibandingkan dengan mencegah kebakaran
hutan dan gambut. Hal ini terjadi karena secara nyata, penduduk desa masih memerlukan ladang untuk
memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Untuk mengubah perilaku tersebut, tidak cukup hanya dengan
membuat larangan, tetapi perlu menawarkan alternatif lain sebagai substitusi dari larangan yang dimaksud.

Menurut hasil survei Suyanto et al. (2009), rata-rata pemilikan lahan pertanian di desa-desa di Blok A sekitar 0,86 ha/KK dan di Blok E 0,7 ha/KK.
Sementara itu, penguasaan total untuk semua jenis lahan (ladang, kebun karet, kebun rotan, dan lahan bera) adalah 10,7 ha/KK di Blok A dan 4,6 ha/
KK di Blok E.
8
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Kotak 7. Pelanggaran terhadap larangan pembakaran lahan
Pada 2009, berdasarkan hasil wawancara, seorang warga dari desa terdekat melakukan pembakaran lahan
secara diam-diam, sehingga menyebabkan terbakarnya lahan kebun karet milik warga yang tinggal di Mantangai
Hulu. Sekitar 30an warga Mantangai Hulu harus bekerja keras memadamkan api dengan menggunakan
peralatan dari Regu Pemadam Kebakaran (RPK). Karena merasa dirugikan, warga Mantangai Hulu mengadukan
kasus tersebut kepada Kepala Desa Mantangai Tengah (karena lokasi kejadian sepertinya berada di wilayah
Mantangai Tengah). Mereka meminta ganti rugi atas biaya pemadaman api sebesar Rp 4 juta. Namun, melalui
mediasi kepala desa, pelaku dikenakan denda sebesar Rp 3 juta. Setelah itu, kasus dinyatakan selesai.

Handil
Handil merupakan konsep yang kompleks. Konsep handil tidak hanya merujuk kepada parit yang
menghubungkan sungai ke lahan pertanian, tetapi juga ke lahan yang dikelola dengan sistem kolektif. Tepatnya,
handil merujuk kepada lahan pertanian yang dikelola melalui handep hapakat, yaitu suatu perkumpulan atau
kerja sama. Bentuk pengelolaan kolektif tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat Dayak Ngaju di Kapuas,
tetapi juga di beberapa tempat lain di Kalimantan dan di Sumatera9. Di antara penduduk di wilayah Kapuas,
handil biasanya berkaitan dengan pengelolaan lahan pertanian sawah maupun ladang. Sementara itu, di
wilayah Mantangai, handil merujuk pada pengelolaan ladang secara kolektif. Handil biasanya dibangun di
areal tanah mineral, di suatu desa yang umumnya relatif jauh dari permukiman.
Alasan utama pembentukan handil adalah semakin berkurangnya lahan untuk ladang yang tersedia di sekitar
permukiman, serta pertambahan jumlah penduduk yang meningkatkan kebutuhan akan ladang. Selain
itu, pengelolaan ladang secara kolektif memungkinkan para anggota handil untuk saling membantu dalam
membudidayakan tanaman, sehingga dapat mengurangi risiko gangguan hama. Pengelolaan handil ditangani
oleh Ketua Handil yang dibantu oleh seorang atau beberapa orang Kepala Padang. Kepala Padang bertugas
mengatur alokasi dan lokasi petak lahan untuk para anggota, serta mengatur kalender pengelolaan lahan.
Setiap handil memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi anggotanya (lihat: Kotak 8), seperti gotong royong
pemeliharaan saluran air, pembayaran uang masuk, dan keharusan mengelola lahan di setiap musim tanam.
Pada Kotak 8, salah satu peraturan menyatakan, jika anggota handil tidak mengelola petak lahan selama tiga
tahun berturut-turut, maka pengurus handil dapat mengalihkan hak pengelolaannya kepada orang lain.
Kotak 8. Contoh perjanjian handil
Berikut ini adalah contoh peraturan dalam surat perjanjian Handil Setaman Jadi Sei Kali, Mantangai Tengah
(2004):
1. Bagi semua anggota tunduk dan taat pada peraturan handil.
2. Bagi semua anggota handil harus mengerjakan tanahnya berturut-turut selama tiga tahun sehingga
menjadi tanah yang baik.
3. Masing-masing anggota besedia menjaga kebersihan handil, lingkungan, dan pengairannya.
4. Untuk pemindahan hak tanah kepada orang lain harus disampaikan laporan kepada ketua handil dan
diketahui kepala padang.
5. Kepada anggota yg [yang] tidak mampu mengerjakan, meninggalkan tanah tsb [tersebut] sesuai dengan
aturan pada poin 2, maka tanah tersebut akan kembali kepada pengurus handil.
6. Segala petunjuk yg [yang] diatur oleh Kepala Padang, pengurus handil maupun dari pihak pemerintah utk
[untuk] kepentingan handil, agar dapat diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh anggota handil.

Penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal mengenal istilah handil yang merujuk pada pengusahaan lahan perkebunan karet milik
sekelompok warga yang dikelola secara kolektif. Istilah handil diduga berasal dari Bahasa Belanda.
9
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Sebagian besar handil dimulai dengan pembukaan hutan untuk menanam padi. Tetapi, sejak beberapa
dekade, beberapa lokasi handil dikonversi menjadi areal kebun karet, dan sebagian lainnya masih dikhususkan
untuk budidaya tanaman pangan seperti yang dapat ditemukan di Blok B. Sejumlah informan mengatakan,
kelembagaan handil tidak berfungsi dengan baik karena perubahan-perubahan dalam pengelolaan komoditas.
Namun, di lokasi-lokasi yang masih mengelola ladang, Kepala Handil dan Kepala Padang masih berperan
dalam beberapa urusan, seperti menghubungkan handil dengan lembaga pemerintah terkait, khususnya
terkait program bantuan pertanian. Sebagian besar handil berlokasi di sisi sebelah barat Sungai Kapuas, yaitu
di wilayah Blok B di luar batas wilayah KFCP, sehingga tidak semua desa di lokasi penelitian memiliki handil.
Kebanyakan handil dinamai dengan nama tempat atau sungai yang menjadi lokasi handil. Namun, terdapat
beberapa handil yang menggunakan nama-nama umum seperti Handil Setaman Jadi Sei Kali, yang berada
di Desa Mantangai Tengah, di Blok B. Handil ‘dikukuhkan’ dengan surat keterangan tanah, yang dikenal oleh
penduduk setempat dengan istilah verklaring. Pada beberapa kasus, sertifikat lahan hanya dipegang oleh
Ketua Handil, sementara anggotanya tidak memiliki pegangan tertulis. Namun demikian, terdapat handil
yang menyusun perjanjian resmi antara pengurus dan anggota (lihat: Kotak 8). Di lokasi penelitian, contoh
handil yang masih aktif dan berpengurus lengkap terdapat di Desa Katimpun, yang bernama Handil Sungai
Senama, Sungai Binje, Sungai Patuk, dan Sungai Dangu. Di Dusun Tanjung Kalanis, handil tertua berlokasi di
areal Sungai Tahawung Hai yang kini didominasi oleh tanaman karet. Pada 2011, pernah muncul perselisihan
antar warga mengenai klaim penguasaan handil Sungai Tahawung (lihat: Bagian 4.2.2 untuk penjelasan lebih
rinci).
Kabun (Kebun)
Penggunaan dan pengelolaan yang disebut dengan ‘kebun’ baru diperkenalkan kepada orang Dayak Ngaju
di lokasi penelitian. Dove (1993) menulis, tanaman karet diperkenalkan kepada penduduk Kalimantan sejak
tahun 1920an. Namun, jauh sebelum masa itu, mereka sudah mengenal ekstraksi getah karet alam dari
berbagai jenis pohon hutan. Awalnya, kebun karet (yang mereka sebut dengan kabun gita), merupakan petak
lahan di pinggiran sungai yang ditanami karet, bercampur dengan pohon yang menghasilkan kayu dan buah,
serta ditumbuhi semak-semak. Oleh karena itu, ‘hutan-kebun karet’ merupakan istilah yang lebih sesuai
untuk jenis pengelolaan lahan tersebut.
Pada beberapa kasus, lahan yang ditanami karet bercampur dengan tanaman rotan. Batang pohon karet
menjadi tempat menjalarnya rotan. Namun, beberapa tahun terakhir, banyak penduduk yang mengembangkan
kebun monokultur, yaitu budidaya karet atau rotan secara terpisah. Harga jual karet yang semakin membaik
telah mendorong penduduk lokal untuk memperluas lahan kebun karet. Saat ini, bagi mereka kebun karet
merupakan peluang ekonomi yang paling prospektif. Karet berpeluang menghasilkan uang tunai secara cepat,
bahkan setiap hari. Sadapan getah karet dapat dijual dalam beberapa hari saja. Biasanya, warga menyadap
karet hari ini dan menjualnya keesokan hari kepada pengumpul. Harga karet bervariasi sesuai dengan kadar air
dan kualitas karet. Sebaliknya, penduduk yang menanam rotan secara monokultur maupun yang bercampur
dengan karet, memaknai rotan sebagai tabungan. Rotan umumnya belum bisa dipanen sebelum berumur 10
tahun. Setelah itu, rotan dapat dipanen secara berkala setiap tiga tahun.
Lokasi penanaman karet umumnya berada di tanah mineral yang dekat muara sungai. Saat ini, hampir di
kedua sisi semua muara sungai dan tanah mineral ditanami karet, baik secara monokultur maupun bercampur
dengan rotan. Beberapa warga, dikarenakan terbatasnya tanah mineral, mencoba menanam karet di areal
dahanen (tanah gambut tipis). Selain itu, mereka memanfaatkan tanggul-tanggul kanal yang menuju lahan
gambut dengan menanam karet, kayu sengon, serta berbagai tanaman buah-buahan seperti pisang, nangka,
nenas, dan sebagainya. Penanaman di atas tanggul tersebut bukan kegiatan ekonomi semata, tetapi juga
menjadi bagian dari strategi warga untuk mengukuhkan klaim penguasaan lahan di kawasan tersebut (lihat:
Bab 4 untuk penjelasan rinci mengenai klaim atas lahan).
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Di bawah ini, Tabel 5 dan Tabel 6 menjelaskan contoh pemanfaatan tanah mineral di muara-muara sungai di
wilayah Desa Katunjung (Blok A dan Blok B) yang telah didominasi kebun karet.
Tabel 5. Pemanfaatan lahan di sepanjang sungai di Desa Katunjung di Blok B (dari hulu ke hilir)
No

Nama sungai

Pengelola awal/utama

Jenis pengelolaan

1

Asam Besar

Kadus TMP, Pak Nardi, Pak Andes

Kebun karet

2

Saka Tabik

Milik umum,

Tempat warga mencari ikan, banyak terdapat baruh

3

Asam Kecil

Mulanya Pak Juli, lalu dijual kepada
banyak orang

Kebun karet

4

Saka Pemantan

Dibagikan kepada warga

Terdapat kanal sekunder, dibagikan kepada warga
untuk lahan sawah

5

Saka Kanurin

Pak Mudin Jaman, Sugiat, Isek

Kebun karet dan rotan

6

Handel Kanelo

Milik masyarakat

Kebun karet, juga terdapat lokasi utnuk mencari ikan
yang terbuka bagi semua warga, banyak terdapat
baruh

Lokasi kampung Katunjung
7

Saka Bamban

Mulanya Pak Ihin. Sekarang telah
dimiliki oleh banya orang

Kebun karet dan rotan

8

Saka Telaga

Mulanya Keluarga Pak Andes.
Sekarang, terdapat kanal sekunder.
Lahan juga telah dibagikan kepada
warga .

Kebun karet dan rotan

9

Katunjung

Banyak pemilik

Kebun karet milik masyarakat

10

Lading

Banyak pemilik

Kebun karet, purun dan tatas

11

Dahirang I

Pak Neo (berasal dari Kaladan)

Kebun karet dan rotan

12

Anjir Pak Osmar
(IPK)

Anjir dibangun oleh Pak Osmar,
seorang pengusaha kayu

Pernah dibagikan kepada masyarakat dan ditanami
karet, tapi kemudian lahan tersebut terbakar.
Terdapat proyek DAK/DR oleh Pak H. Ahung/ketua
proyek)

13

Saka Salak

Alm H. Udak (berasal dariKaladan)

Kebun karet

14

Saka Asem

Warga berasal dari Kaladan dan MHU

Kebun karet

15

Dahirang II

Warga Sei Ahas dan MTG. Tidakada
warga KTJ yang memiliki area ini.

Kebun karet

16

Saka Badak

H. Kakum (Kaladan)

Mulanya 1 km disepanjang sungai, lalu disambung
oleh tatas sehingga panjangnya menjadi 17 km.

Dari pengalaman menanam tanaman produktif di tanggul kanal di kawasan lahan gambut, warga memperoleh
pelajaran baru mengenai potensi lahan pertanian. Salah seorang informan di salah satu desa menjelaskan,
secara umum warga mengetahui kawasan gambut tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian. Sulit
memperkirakan kedalaman tanah gambut hingga mencapai lapisan tanah mineral. Namun, penggalian kanal
selama PLG menunjukkan kepada mereka bahwa di beberapa tempat di atas tanggul tumbuh beberapa jenis
tumbuhan semak seperti klandayung. Berdasarkan pengetahuan lokal, tumbuhnya klandayung di kawasan
gambut menandakan bahwa tanah gambut sudah bercampur dengan tanah mineral atau kedalamannya tidak
lebih dari 1 km, sehingga tanah sesuai untuk penanaman. Saat lahan gambut di gali, bagian bawahnya pindah
ke atas, sehingga dapat ditanami, sebagaimana diperlihatkan oleh tumbuhnya klandayung. Sisa tanah galian
biasanya dijadikan timbunan tanggul kanal. Pengetahuan lokal ini menunjukkan pengamatan penduduk
terhadap tumbuhnya suatu tanaman di atas tanggul di lahan gambut sebagai petunjuk bagi perkiraan
keberadaan tanah mineral. Namun, keabsahan pengetahuan lokal ini masih perlu dibuktikan melalui kajian
ilmiah.
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Tabel 6. Pemanfaatan lahan sepanjang sungai di Desa Katunjung Blok A (dari hulu ke hilir)
No.

Name of rivers

Initial/main cultivators

Use type

1

Kurik

Haji Arben Anus

Tatas, kebun karet, buah-buahan dan gemor

2

Raung

Pak Leo

Tatas dan gemor

3

Bejakah

M. Adut

Tatas dan kebun karet

4

Tatumbuk

Pak Ihing/Ihan

Tatas, kebun karet dan ladang

5

Saka Pesuyah

Pak Nardi/Pak Tim (bersaudara)

Sebagian masuk area galian kanal dan sebagian lagi
menjadi kebun karet

6

Rasau

Banyak pemilik, antara lain Pak Santi/
Ishar

Kebun karet

7

Teneng

Pak Leo, Haji Arben

Kebun karet

Lokasi kampung Katunjung
8

Pungguk

Banyak pemilik antara lain H. Arben,
Andes, dan sebagainya.

Banyak terdapat tatas, kebun dan ladang

9

Tenggiran

Kakak Pak Andes/Pak Tias

Kebun karet dan kebun rotan

10

Saka Telaga

Pemilik adalah warga Kaladan (alm
Neo)

Sekarang, sebagian dari area tersebut dijual kpd H.
Arben

11

Bapakang

Pak Icik/Narang yang berasal dari MHU Kebun karet dan rotan
dan merupakan kerabat Pak Andes

12

Saka Sawi

Pak Ici dan seorang warga dari MHU
namun aslinya dari Katunjung

Kebun karet

13

Saka Prania

Yantu/Antek dari MHU

Banyak terdapat kebun karet

Berbagai pola pemanfaatan lahan di Dusun Tanjung Kalanis dijelaskan pada Gambar 3. Pola tersebut dibuat
berdasarkan informasi dari informan di dusun tersebut, bukan dari hasil survei. Gambar 3 menunjukkan,
penduduk menanam karet di atas tanah mineral di sepanjang kedua sisi Sungai Kapuas. Menurut informan,
kebun karet tertua di daerah tersebut diperkirakan telah ada sejak 1902 yang berlokasi di lahan subur di
sepanjang Sungai Tahawung Hai (salah satu cabang sungai utama dari Sungai Kapuas). Warga sering
mengambil bibit karet dari lokasi tersebut untuk ditanam di kebun di tempat lain. Di wilayah Blok E yang
masih termasuk ke dalam wilayah dusun tersebut, terdapat beberapa danau dan lahan gambut. Menurut
informan, danau dan lahan yang dimaksud terhubung ke DAS Barito. Dulu, di lokasi tersebut, banyak ditemui
kayu ramin, meranti, dan sebagainya. Kini, masih tersisa pohon penghasil kayu dan pohon gemor yang pada
musim-musim tertentu masih dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Di Blok tersebut, sedikitnya terdapat
tiga lokasi baruh yang termasuk ke dalam wilayah Tanjung Kalanis.
Pada sisi lainnya, terdapat kawasan yang didominasi oleh luwau (rawa-rawa dangkal). Luwau tersebut terletak
di belakang perkampungan yang berbatasan dengan kebun karet penduduk yang banyak terdapat di muara
dan tepi-tepi anak sungai. Menurut informan, di kawasan tersebut juga terdapat sedikitnya 12 induk tatas
yang dulu berfungsi sebagai jalur transportasi, untuk mengangkut balok kayu dari hutan dan lahan gambut.
Selama penelitian, teridentifikasi beberapa nama pemilik kebun karet dan lahan mineral di sungai-sungai
tersebut. Namun, temuan tersebut hanya berdasarkan pengetahuan informan, bukan survei atau sensus.
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Gambar 3. Pemanfaatan lahan di Tanjung Kalanis
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Kotak 9. Pasar karet dan rotan
Pada saat penelitian ini dilakukan, harga jual karet basah di tingkat petani berkisar Rp8.000-10.000/kg, yang
dijual kepada agen pengumpul di desa. Selanjutnya, para agen pengumpul menjual karet tersebut kepada
‘tengkulak’ di Mantangai, Manusup, Kaladan, atau Kapuas. Dari tangan mereka, karet dikirim ke toke besar
atau pabrik di Banjarmasin. Sebagian agen pengumpul di desa dimodali oleh ‘tengkulak’. Namun, ada beberapa
‘tengkulak’ yang langsung datang ke desa-desa untuk membeli karet. Karena itu, petani punya sejumlah pilihan
kepada siapa mereka akan menjual hasil kebunnya. Harga jual karet di Banjarmasin bisa mencapai Rp30.000/kg.
Sementara itu, agen membeli rotan sigi (Calamus caesius) dan rotan irit (Calamus trachycoleus) dari warga
seharga Rp1.300/kg dan kemudian menjualnya kepada tengkulak seharga Rp1.450/kg. Pekerja borongan
pemanen rotan banyak berasal dari Dadahup. Agen pengumpul yang mengorganisir mereka juga berasal
dari sana. Bahkan, toke besar penampung rotan juga ada di Dadahup. Di tempat ini, rotan dibersihkan dan
dikeringkan, lalu dikirim ke Banjarmasin atau ke Pulau Jawa.

Beberapa tahun terakhir, Dusun Tanjung Kalanis sering terendam banjir saat musim hujan. Banjir terakhir kali
terjadi sekitar awal 2010. Belakangan ini, banjir dilihat sebagai risiko yang cukup tinggi dalam membuka ladang.
Oleh karena itu, sebagian warga memilih bergabung dengan handil yang berlokasi di wilayah lain, seperti di
Kaladan dan Lamunti. Namun saat ini, pilihan paling populer bagi warga adalah bekerja di penambangan
emas, baik di dalam maupun di luar desa, seperti di Muroi dan Pujon.
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3.1.3 Pemanfaatan petak sahep atau galeget (hamparan tanah gambut)
Pemahaman mengenai karakteristik ekstraksi sumber daya adalah penting, untuk memahami cara
pemanfaatan sumber daya lahan gambut. Sub bagian ini akan menjelaskan beberapa aspek pemanfaatan
sumber daya, termasuk kayu, hasil hutan non-kayu, dan hewan buruan. Beberapa jenis pemanfaatan sumber
daya yang akan diuraikan di bawah ini tidak lagi ditemukan. Namun akan tetap dijelaskan guna memberikan
perspektif historis tentang berbagai pola pemanfaatan sumber daya di wilayah kerja KFCP. Permintaan pasar
menentukan target ekstraksi hasil hutan. Suyanto et al. (2009) menyatakan, dalam kurang lebih setengah abad
terakhir, terdapat beberapa perubahan yang berkontribusi penting terhadap kegiatan ekonomi penduduk
setempat.
Produk getah-getahan
Hingga akhir 1960an, hasil hutan yang paling diminati pasar adalah jenis kayu bergetah atau resin/damar,
khususnya dari getah pohon hangkang, katiau, nyatu, ehang, dan pantung atau jelutung. Saat itu, kegiatan
penyadapan getah pohon dinamai dengan jenis pohon tersebut. Misal mahangkang adalah sebutan untuk
kegiatan menyadap getah dari pohon hangkang, matiau untuk menyadap getah dari pohon katiau, dan
mamantung untuk pohon pantung. Pohon kayu yang menjadi sumber getah tersebut tumbuh secara alami
di hutan, sehingga pengumpul getah harus masuk ke dalam hutan untuk mencari lokasi berbagai pohon
tersebut. Penduduk lokal menyebut lokasi ini ‘pulau kayu’. Kini, kegiatan mengumpulkan getah kayu tersebut
hampir tidak ada lagi, karena banyak penduduk yang beralih kepada budidaya karet untuk diambil getahnya
(penyadapan getah karet disebut manoreh atau mamantat).
Bagawi batang (Kerja kayu)
Sebelum 1970, penebangan kayu untuk tujuan komersil masih belum banyak. Saat itu, penduduk mengambil
kayu dari hutan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, terutama untuk bahan bangunan. Di Sei Ahas, seorang
informan yang berusia 70 tahun menuturkan, salah satu jenis kayu yang dicari orang pada tahun 1960-an ialah
kayu agatis untuk diekspor ke Jepang. Jenis kayu lainnya diantaranya adalah ulin dan meranti, namun dalam
skala terbatas. Tetapi, keadaan berubah sejak 1970an. Setelah berbagai perusahaan HPH (Hak Pengusahaan
Hutan) beroperasi di Kalimantan, penduduk setempat mulai mengenal profesi baru di hutan yang biasa
mereka sebut bagawi batang atau ‘kerja kayu’, yang berarti bekerja sebagai buruh perusahaan kayu untuk
memproduksi balok kayu yang akan dijual ke luar Kalimantan. Dari pekerjaan itulah penduduk lokal pertama
kali mengenal usaha penebangan kayu.
Terlibat secara berkesinambungan dalam industri kayu sejak 1970an, penduduk setempat menjadi bagian
dari periode booming kayu (baik legal maupun illegal) dari akhir 1980an -1990an hingga awal tahun saat
berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto10. Periode 1980an hingga 1990an, ‘kerja kayu’ menjadi pilihan
pekerjaan utama. Penduduk juga menyebut periode tersebut sebagai ‘zaman ramin’. Saat itu, jenis kayu yang
banyak dicari adalah kayu ramin. Beberapa jenis kayu yang lain yang juga diminati pasar adalah ulin, meranti,
dan blangiran.
Saat ini, banyak alumni pekerja kayu di perusahaan-perusahaan HPH tahun 1980an yang statusnya meningkat
menjadi toke kayu. Mereka membentuk unit-unit kerja untuk mencari kayu di wilayah kerja KFCP, dengan
modal sendiri. Sebagian dari mereka, baik yang berasal dari dan luar Kapuas, memiliki bansaw (panglong
skala kecil) yang beroperasi di pinggir-pinggir sungai.
Selain itu, banyak penduduk lokal yang mencari kayu sendiri dengan menggunakan peralatan sederhana
seperti kampak dan gergaji tangan, di luar areal konsesi. Mereka menjual kayu yang diperoleh ke perusahaanperusahaan terdekat. Gergaji mesin mulai banyak digunakan oleh penduduk setempat pada 1990an, meskipun
berbagai perusahaan kayu sudah menggunakannya sejak satu dekade sebelumnya.

Sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998 yang memerintah secara otoriter selama tiga dekade, Pemerintah Indonesia memulai transisi ke
arah keterbukaan dan lingkungan sosial maupun politik yang lebih demokratis, yang dikenal dengan istilah ‘era reformasi’.
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30

Pemetaan Sosial Akses Terhadap Hutan dan Lahan Gambut

Penggalian kanal PLG di tahun 1995 memberikan kesempatan yang semakin besar kepada penduduk lokal
untuk mengembangkan usaha kayu melalui kolaborasi dengan perusahaan dan pekerja penggalian kanal.
Seorang informan di salah satu desa, yang saat itu pernah menjadi operator ekskavator untuk galian PLG,
mengaku bekerja sama dengan warga desa setempat untuk memanfaatkan kayu-kayu yang ditebang di lokasi
tersebut. Salah satu contoh sejarah pengusahaan kayu di salah satu desa dapat dilihat pada Kotak 10.
Kotak 10. Sejarah pengusahaan kayu di Katunjung
Sebelum PT. Djajanti datang ke Katunjung di tahun 1974, kayu yang laku dijual adalah kayu ramin. Saat itu,
kayu tersebut dijual ke perusahaan Sumber Asia (terletak di Kapuas) melalui toke-toke yang datang ke desa.
Banyak warga yang mencari kayu dengan menggunakan balayung (kampak besar) dan gergaji tangan. Gergaji
mesin baru masuk pada 1980an. Perusahaan menebang kayu di areal yang berjarak 5 km dari Sungai Kapuas,
sementara warga menebang di area dalam radius lebih kecil. Di malam hari, warga dapat menggunakan lori
milik perusahaan untuk mengangkut kayu. Setelah PT. Djajanti pindah ke Sungai Mantanga di tahun 1987,
warga masih terus mencari kayu ramin. Saat PLG dimulai, warga mengambil kayu dari lokasi galian PLG,
bahkan hingga ke luar dari jalur rintisan. Mereka bekerja sama dengan operator untuk mengangkut kayu
tersebut melalui kanal.
Sumber: Informan di wilayah penelitian

Hal utama yang ingin dikemukakan di sini adalah penduduk lokal di wilayah KFCP sebagian besar terlibat
dalam usaha kayu, yang berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Periode ‘kerja
kayu’ juga diakui warga sebagai masa dimana uang mudah didapat, hingga dapat memenuhi lebih dari sekedar
kebutuhan ekonomi primer. Mereka yang pandai mengelola uang dapat membangun rumah yang lebih baik
dan memiliki tabungan untuk dijadikan modal usaha yang lain atau memperluas lahan kebun karet. Tetapi,
tidak sedikit warga yang menghabiskan uangnya untuk produk konsumtif.
Masa keemasan ‘kerja kayu’ di Kapuas, khususnya di Mantangai, juga ditandai oleh semakin banyaknya
pendatang dari daerah Muroi, Pujon, Jangkang, Kuala Kapuas, bahkan dari Kahayan dan Banjarmasin
(Kalimantan Selatan). Seorang informan menggambarkan, pada masa itu setiap harinya Sungai Kapuas
maupun Sungai Mantangai selalu ramai seperti lalu lintas di jalan raya. Di tengah hutan juga ramai seperti
pasar, karena banyak orang yang bekerja dan menginap di hutan.
Komoditas yang dicari para pendatang tersebut berupa kayu yang paling diminati pasar. Mereka tidak tertarik
untuk memanfaatkan hasil hutan lainnya, seperti kulit gemor, rotan, dan sebagainya. Setelah masa ‘kerja kayu’
berakhir di 1990an, suasana di hutan dan lahan gambut kembali sepi. Namun, masih banyak penduduk desa
di sekitar Mantangai yang meneruskan usaha penebangan kayu dalam skala yang lebih kecil. Mereka menjual
kayu ke bansaw setempat untuk diproses menjadi kayu olahan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Selain
mencari kayu, mengumpulkan kulit gemor dan rotan juga menjadi pilihan pekerjaan bagi penduduk lokal.
Saat penelitian ini dilaksanakan, terdapat sekitar delapan unit bansaw yang beroperasi mulai dari Mantangai
Tengah hingga Tanjung Kalanis. Tidak diketahui secara pasti apakah bansaw tersebut memiliki izin resmi atau
tidak. Dua orang informan yang pernah memiliki bansaw di Mantangai Hulu dan Sei Ahas menginformasikan,
kemungkinan besar mereka tidak memiliki izin resmi, namun memperoleh ‘perlindungan’ dari aparat
keamanan setempat. Menurut para pencari kayu, moratorium penebangan kayu yang dikeluarkan pemerintah
pusat menjadi kendala yang berat bagi kelanjutan usaha mereka. Diam-diam, sebagian dari mereka tetap
menebang kayu, dan menghanyutkan kayu melalui sungai menuju bansaw, untuk menghindari patroli
petugas keamanan.
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Kotak 11. Ongkos pengolahan dan harga jual kayu di bansaw
Seorang penebang kayu di hutan akan menghanyutkan kayu melalui sungai menuju bansaw untuk diproses
menjadi kayu balok atau jenis olahan kayu lainnya. Di bansaw, biaya menggesek kayu sebesar Rp200.000/m3,
sedangkan harga jual kayu rata-rata 1,5 juta rupiah/m3 (tergantung jenis kayu). Setelah dipotong biaya gesek,
pekerja mendapatkan uang tunai sebesar 1,3 juta rupiah/m3. Sementara itu, untuk memperoleh 1 m3 kayu
olahan diperlukan kira-kira 3 m3 kayu bulat. Namun demikian, pekerja harus mengeluarkan biaya operasional
berupa bahan bakar minyak dan konsumsi selama bekerja di hutan.
Pemilik bansaw membeli kayu bulat dari pekerja seharga 1,3 juta/m3. Lalu, kayu tersebut diolah menjadi kayu
balok dengan perkiraan biaya 200 ribu rupiah/m3. Kayu belangiran olahan dijual eceran seharga 1,8 juta/m3.
Setiap hari, pemilik bansaw mengolah kira-kira 6 m3 kayu. Dari setiap 1 m3, pemilik bisa memperoleh keuntungan antara 300 ribu - 500 ribu rupiah. Kayu sembarang umumnya dihargai 600 ribu rupiah/m3 (kotor). Biaya
menggesek kira-kira 200 ribu rupiah/m3, sehingga pendapatan bersih pekerja kayu adalah sekitar 400 ribu
rupiah/m3. Pemilik bansaw menjual kayu olahan secara eceran atau mengirimnya ke galangan kayu. Saat ini,
rata-rata harga jual kayu olahan adalah: kayu belangiran papan seharga 1,5 juta rupiah/m3, belangiran balok
1,5 juta rupiah/m3, papan tipis 1 x 12 x 400 cm 7 ribu rupiah/keping, kayu balok 6 x 8 m2 1,8 juta rupiah/m3,
dan kayu reng 7 ribu rupiah/keping.

3.1.4 Pemanfaatan kayu sisa di lahan terbakar
Perahu merupakan alat transportasi yang penting bagi penduduk (lihat: Bagian 2). Perahu dibuat oleh
pengrajin lokal dengan memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan. Hampir di setiap desa terdapat orang
yang berprofesi sebagai pembuat perahu. Kebakaran hutan berulang yang terjadi sejak PLG, mengurangi
ketersediaan kayu sebagai bahan utama perahu, sehingga para pembuat perahu terpaksa menggunakan sisasisa kayu yang terdapat di areal hutan yang terbakar di sekitar kampung.
Jukung
Lambung sebuah perahu disebut jukung yang terbuat dari kayu utuh jenis bangkirai sabun dan kayu alai.
Kedua jenis kayu tersebut merupakan jenis kayu yang keras dan berat, sehingga sesuai untuk pembuatan
jukung. Namun, setelah terjadinya kebakaran hutan, kayu tersebut semakin langka . Akibatnya, para pembuat
perahu mencari kayu di lokasi-lokasi hutan yang terbakar dan memanfaatkan sisa-sisa pohon kayu di lokasi
tersebut. Pembuatan jukung dimulai di hutan di tempat kayu ditemukan. Kayu dengan ukuran tertentu
dibelah dua untuk memperoleh dua unit jukung. Mereka melakukan cara tersebut untuk mensiasati semakin
sulitnya memperoleh kayu. Lubang tengah jukung biasanya dibuat dengan cara pembakaran. Sementara itu,
pengerjaan tahap akhir jukung dirampungkan di kampung.
Di setiap kampung, permintaan perahu relatif tinggi, karena masa pakai perahu rata-rata hanya 3-5 tahun.
Contoh, di Desa Katunjung, terdapat delapan warga yang berprofesi sebagai pembuat jukung. Umumnya,
terdapat dua jenis perahu yang dibutuhkan warga, yaitu perahu kecil berukuran empat depa yang disebut Ces
dan perahu dengan ukuran lebih besar yang dinamai kelotok. Sebagian dari pembuat jukung mencari sendiri
bahan baku kayu ke hutan, dan sebagian lainnya membeli dari pencari kayu. Sedikitnya, terdapat 20 warga
Katunjung yang bekerja mencari kayu-kayu yang tersisa dari kebakaran hutan, khususnya kayu bangkirai
sabun dan kayu alai. Namun, pencari kayu dan pembuat perahu dari Desa Sei Ahas dalam jumlah yang sama
banyaknya datang ke wilayah Katunjung untuk mencari kayu.
Menurut sejumlah informan, warga desa tidak mempermasalahkan kedatangan warga luar yang mencari
kayu di wilayah mereka. Tradisi yang mereka miliki memungkinkan dan mensahkan siapa saja untuk
mengambil hasil hutan, sepanjang tidak di lahan yang dimiliki oleh orang lain (individu atau keluarga) (lihat:
Bagian 4). Meskipun mereka mencari kayu di lokasi yang sama, tidak terjadi perebutan kayu. Hal ini dapat
dikaitkan dengan tradisi yang menjadi kunci harmoni, yaitu cara mengklaim kepemilikan dengan membuat
tanda di atas kayu yang ditemukan di suatu lokasi. Warga umumnya menandai pohon/pohon tumbang yang
ditemukan yang kayunya dapat dimanfaatkan. Penandaan ini dianggap sebagai bukti kepemilikan dan akses
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pemanfaatan. Inisial nama yang ditorehkan dipermukaan pohon biasanya dapat digunakan sebagai tanda
‘klaim’. Orang yang memberikan tanda memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan pohon yang ditandai,
sepanjang tanda tersebut masih ada dan jelas terlihat di permukaan pohon. Jika pohon tersebut tertutupi
semak, maka hak klaim akan hilang dan dapat diambil oleh orang lain.
Para pencari kayu di lahan yang pernah terbakar menjual kayu ke bansaw untuk diproses menjadi kayu olahan.
Sebatang pohon tumbang dapat dipotong menjadi beberapa bagian berukuran 4 m. Bagian tengahnya diambil
untuk bahan pembuatan jukung, sedangkan bagian lainnya dibawa ke bansaw. Dulu, warga membakar
semak-semak untuk menemukan kayu tumbang. Namun kini, seorang informan mengaku, dia tidak berani
lagi membakar semak-semak untuk mencari kayu tumbang, karena sering menimbulkan kebakaran hutan.
Informan tersebut juga menceritakan tentang risiko tertangkap petugas keamanan saat menghanyutkan kayu
di sungai menuju bansaw. Terdapat kemungkinan petugas tersebut mencurigai mereka mengambil kayu dari
tegakan pohon di hutan.
Arang kayu
Sisa-sisa tunggul kayu yang tertinggal dari bekas tebangan pohon atau di lahan yang terbakar dimanfaatkan
warga untuk membuat arang. Membuat arang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penduduk
yang tinggal di areal bekas PLG. Sebagian besar warga yang bekerja sebagai pembuat arang berasal dari
daerah Palingkau. Mereka membuat arang di kawasan Sungai Mantangai dan menjualnya setiap dua minggu
sekali. Dalam satu minggu, seorang pembuat arang bisa menghasilkan kira-kira 10 gebang (karung) arang,
yang dijual di Palingkau seharga Rp 10.000/gebang. Para pembuat arang ini biasanya adalah orang yang
sudah berumur. Mereka datang ke lokasi pembuatan arang bersama dengan isterinya. Selama membuat
arang, mereka tinggal di perahu atau membuat pondok sementara di hutan. Mereka juga memanfaatkan
waktu senggang dengan menangkap ikan untuk dikonsumsi selama tinggal dihutan, dengan menggunakan
banjor atau bubu.
3.1.5 Mengumpulkan rotan
Orang Dayak Ngaju sudah lama mengumpulkan rotan yang tumbuh liar di hutan sebagai salah satu sumber
mata pencaharian dan bahan keperluan rumah tangga. Mereka mengenal rotan sebagai kegiatan ekonomi
sebelum pengumpulan kulit gemor. Awalnya, mereka mencari rotan di lahan hutan di sekitar kampung, di
dekat aliran sungai, dan di anak-anak sungai. Namun, pencarian rotan semakin lama semakin masuk ke dalam
hutan, jauh dari perkampungan. Ada tiga jenis rotan yang diminati pasar, yaitu rotan ahas, rotan sigi, dan
rotan irit. Rotan ahas adalah jenis rotan yang tumbuh liar, sedangkan dua jenis lainnya biasanya dibudidayakan
oleh warga di kebun. Rotan dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun dijual ke toke pengumpul
yang akan mengirimkannya ke Banjarmasin. Warga menggunakan rotan untuk berbagai keperluan, seperti
bahan untuk membuat alat tangkap ikan, tikar, aksesoris, dan lainnya.
Kotak 12. Pengumpulan rotan di Katunjung
Rotan ahas biasanya kami cari di pinggir sungai seperti Sei Lading, Sei Katunjung, Sei Kapuas, Sei Asem, dan
Sei Pungguk. Tetapi sekarang, rotan sulit didapat. Kami harus masuk jauh ke dalam hutan, hingga mencapai
200-300 m. Pekerjaan menjadi semakin berat. Kami biasanya pergi berkelompok, antara 4-5 orang, tetapi
masing-masing mencari dan mengumpulkan rotan. Rotan dibawa ke kampung dan dijual ke Pak Hena, seharga
Rp40.000/100 batang. Satu bulan sekali, Pak Hena akan menjual rotan ke pedagang yang datang dari Nagara.
Selain mengambil rotan, terkadang kami mengambil gemor. Minggu depan, mungkin kami mau kerja mas di
Muroi.
Sumber: Informan di wilayah penelitian
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3.1.6 Mengumpulkan kulit kayu gemor
Sejak 1970an, penduduk di lokasi penelitian mulai mengumpulkan kulit kayu dari pohon gemor (Alseodaphne
coriacea) sebagai sumber pendapatan. Kulit gemor digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan obat
anti nyamuk. Pohon gemor tumbuh di tanah pematang maupun di lahan gambut. Hasil penelitian Suyanto
et al. (2009) menunjukkan, mengumpulkan kulit gemor merupakan sumber mata pencaharian penting bagi
penduduk yang tinggal di desa di Blok E. Pada saat penelitian ini dilakukan (2011), diperoleh informasi bahwa
pengumpulan kulit gemor semakin berkurang dari waktu ke waktu, karena semakin menipisnya ketersediaan
gemor di hutan, sehingga harga jual kulit gemor tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan. Selain
itu, warga juga mengenal alternatif usaha lain, yaitu mencari emas di daerah Muroi dan Pujon.
Pengumpul kulit gemor biasanya pergi ke hutan secara berkelompok, namun pencarian lokasi ‘pulau kayuan’,
penebangan dan pengupasan kulit, serta pengangkutan ke pondok dilakukan sendiri-sendiri. Saat penelitian
ini dilakukan, pengumpul gemor dari Desa Katunjung sudah merambah jauh ke wilayah DAS Kahayan, yaitu
di sekitar kilometer 33 dari kanal induk primer (kanal Sambo) di Blok B. Terdapat beberapa titik kluster
pengambilan gemor di sepanjang kanal tersebut, mulai dari kilometer 15 hingga ke kilometer 33. Seorang
informan yang bekerja mengumpulkan gemor di kawasan tersebut mengatakan, dia mengumpulkan kulit
gemor karena dia tidak memiliki usaha lain yang bisa diandalkan, seperti kebun karet. Dulu dia pernah
mengumpulkan rotan, namun ketersediaan rotan alam di hutan-hutan di sekitar kampung tidak lagi dapat
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Musim kemarau mendatang, dia berencana beralih pekerjaan
menjadi penambang emas, karena kemarau membuat air surut dan tidak memungkinkannya untuk mencari
kulit gemor.
3.1.7 Berburu dan menjerat hewan
Kegiatan berburu binatang sudah dilakukan penduduk lokal sejak lama. Hewan buruan dimanfaatkan untuk
konsumsi sendiri dan dijual. Berbagai jenis binatang buruan, termasuk hewan yang hidup di dua alam, seperti
kodok, ular, dan biawak; dan hewan yang hidup di hutan, seperti rusa, kijang, landuk, babi hutan, dan monyet;
serta berbagai jenis burung.
Sebelum proyek PLG, banyak warga yang mencari kodok, ular, dan biawak untuk dijual kulitnya. Informan
di Mantangai Hulu dan Katunjung menyebutkan, hewan-hewan tersebut diburu di lanskap perairan seperti
sungai, luwau, dan danau. Pada saat penelitian ini dilakukan, tidak ada informasi yang menunjukkan perburuan
hewan tersebut masih dilakukan.
Berburu binatang dapat dilakukan di siang hari (madup) atau malam hari (mengan). Berburu di siang hari
biasanya dilakukan dengan menggunakan senapan, tombak, dan anjing pemburu. Sementara itu, perburuan
di malam hari biasanya hanya menggunakan senapan atau tombak. Cara lain yang banyak dilakukan untuk
berburu adalah penggunaan jarat (jerat) dan perangkap. Berburu hewan biasanya dilakukan di kawasan
hutan dan lahan gambut, serta di pinggir-pinggir sungai dan di areal ladang atau kebun karet (umumnya di
malam hari). Namun, penduduk setempat biasanya menghindari berburu di tempat-tempat yang banyak
terpasang jerat atau perangkap, karena berbahaya. Seorang informan di Katunjung mengatakan, banyak
orang dari Sei Ahas, Mantangai, dan Kaladan memasang jerat di Blok B di seberang kampung, sehingga
lokasi tersebut jarang digunakan sebagai lokasi berburu.
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Kotak 13. Berburu dan menjerat hewan
Setiap orang dapat berburu dimana saja, karena semua tempat dianggap sebagai akses bebas. Jika seorang
pemburu berburu di wilayah desa lain, biasanya dia akan mengajak warga setempat untuk bergabung, setidaknya sebagai penunjuk jalan. Beberapa informan menyebutkan, tidak lazim melakukan pembakaran rumput
atau semak saat berburu, karena dapat menyebabkan hewan buruan lari. Bahkan pada perburuan di malam
hari, merokok harus dihindari, karena asap rokok mudah tercium oleh hewan buruan.
Menjerat atau memasang perangkap merupakan teknik berburu yang banyak digunakan penduduk. Bagi sebagian dari mereka, berburu merupakan kegiatan sampingan selain dari mengelola ladang dan memasang jerat di
sekitar lahan yang dikelola. Tetapi, terdapat penduduk yang khusus memasang jerat dalam berburu. Menjerat
hewan buruan dapat dilakukan melalui beberapa teknik, seperti:
•

Pluang, yaitu membuat lubang galian untuk menjebak babi dan rusa. Lubang tersebut berbentuk
trapesium dengan sisi sempit di bagian bawah dan kedalaman setinggi badan. Di bagian tengah lubang
terpasang laseh atau kerangka kayu yang ditutupi dedaunan.

•

Dundang, yaitu sejenis jerat dari tombak yang dipasang di tempat-tempat yang biasa dilalui hewan.
Tombak tersebut terbuat dari bambu runcing yang akan melesat ke tubuh hewan, ketika dia menyentuh tali yang tertutup dedaunan.

•

Sunggak, yaitu perangkap dari bambu yang diruncingkan dan ditancapkan di tanah di lokasi-lokasi
yang sering dilewati hewan. Ketika hewan sasaran melompati sunggak, dia akan terjebak didalamnya
dan tidak bisa keluar.

3.2 Pola-pola pemanfaatan sumber daya di kawasan perairan
3.2.1 Pemanfaatan Batang Danum Kapuas
Warga setempat sering menjuluki Sungai Kapuas dengan sebutan ‘Batang Danum’ (yang berarti pohon air),
karena ukurannya yang besar dengan anak-anak sungai yang banyak. Terkadang, mereka juga menyebutnya
‘laut’, karena ukurannya yang luas dan dalam, permukaannya yang terkadang berombak, serta airnya yang
pasang surut. Seperti halnya laut, Sungai Kapuas juga memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai jalur
perhubungan yang memfasilitasi pergerakan orang dan barang dengan menggunakan perahu kecil hingga
besar. Selain itu, sungai tersebut juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk mencari nafkah, seperti
menangkap ikan. Beberapa titik pantai Sungai Kapuas juga menjadi dermaga tempat perahu dan kapal
bersandar. Sementara itu, di pinggiran sungai, berdiri permukiman penduduk khas pinggiran pantai. Sungai
Kapuas juga merupakan sumber daya yang bisa diakses secara terbuka oleh semua orang.
Bagi rumah-rumah penduduk yang berada di pinggiran sungai, aliran Sungai Kapuas terlihat seperti ‘halaman
belakang’. Tetapi, jika dilihat dari aspek ekonomi, sungai tersebut merupakan ‘halaman depan’. Sebagian
besar kegiatan ekonomi penduduk berhubungan dengan sungai. Mereka menggunakan sungai sebagai
jalur transportasi menuju ladang atau kebun dan hutan untuk: mencari kayu, getah kayu, rotan, dan gemor;
berburu hewan di hutan dan lahan gambut; serta mencari ikan. Hasil bumi yang diperoleh dari hutan dan lahan
gambut diangkut menuju ‘halaman depan’ yang juga menjadi tempat jual beli dengan pedagang pengumpul
yang datang ke permukiman penduduk. Sebagian dari para pedagang tersebut berasal dari desa setempat,
sebagian lagi dari Mantangai, Kaladan, Manusup, bahkan Kapuas. Para pedagang tersebut menyandarkan
perahu atau kapal dagangnya di dermaga kampung, lalu mengirimkan hasil bumi ke konsumen di ‘hilir’.
Kapal-kapal dagang milik orang Banjar dari Nagara (Kalimantan Selatan) yang memasok kebutuhan pokok
penduduk (seperti bahan makanan, peralatan rumah tangga, perlengkapan kerja, alat pertukangan, bahan
bakar minyak, dll), setiap hari melintasi Sungai Kapuas dan bersandar di tepian-tepian desa secara berkala
dan terpola, sehingga terjalin hubungan ekonomi yang simbiosis dengan penduduk setempat. Demikian juga
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perahu kelotok para pedagang sayur dari Basarang (Kuala Kapuas), sejak beberapa tahun terakhir ini hilir
mudik dari desa ke desa sampai ke daerah Muroi untuk memasok sayuran bagi penduduk. Belakangan ini,
jarang ada perahu dan kapal penumpang yang secara berkala melayani rute antar kampung hingga ke kota
kecamatan dan kabupaten (kecuali pada hari-hari pasar). Hal tersebut mulai terasa setelah berakhirnya masa
booming kayu. Keadaan tersebut menjadikan ‘kelotok penyayuran’ (istilah yang digunakan penduduk untuk
pendagang sayur yang menggunakan kelotok) sebagai angkutan umum alternatif bagi penduduk yang hendak
ke ‘hilir’, misalnya ke Mantangai atau Kuala Kapuas. Bansaw juga terdapat di beberapa pinggiran kampung di
tepian Sungai Kapuas.
Fungsi ekonomi ‘Batang Danum Kapuas’ dapat dianalogikan seperti batang pohon yang berfungsi
menghubungkan akar dengan daun. Akar terletak dihilir sungai atau pinggir laut, yaitu Banjarmasin (Kalimantan
Selatan), dengan cabang utama terletak di Kuala Kapuas (ibukota Kabupaten Kapuas). Sedangkan cabangcabang lainnya berada di bagian hulu Kuala Kapuas, seperti Manusup, Kaladan, Mantangai, Muroi, dan Pujon,
sebagai pusat-pusat pertukaran barang. Arus modal (pangan, peralatan, dan investasi) mengalir melalui ‘akar’
ke hulu, saat para pelaku ekonomi yang datang dari hilir dengan menggunakan beberapa alat transportasi
(seperti: kapal-kapal dagang, kapal tongkang, dan lainnya), melintasi Sungai Kapuas menuju sumber daya
ekonomi. Ibarat proses fotosintesis pada selembar daun, berbagai produk pangan, peralatan, dan investasi
menggerakkan aktivitas ekonomi di bagian hulu sungai. Lembaran-lembaran daun direpresentasikan oleh
berbagai kegiatan penduduk seperti: menangkap ikan, mencari kayu dan produk non-kayu lainnya, berburu,
mengolah kayu di bansaw, menyadap karet, dan menambang emas. Hasil fotosintesis tersebut mengalir
kembali ke hilir melalui ‘Batang Danum Kapuas’, melintasi beberapa titik transaksi atau pertukaran barang
(Mantangai, Kaladan, Manusup, Dadahup, Kuala Kapuas, dan lain-lain), lalu mengalir ke ‘laut’ (pasar ekspor).
Ringkasnya, sebagai jalur transportasi utama, ‘Batang Danum Kapuas’ secara fungsional merepresentasikan
jalinan ekonomi antara pelaku ekonomi ekstraktif di bagian hulu dan para pelaku ekonomi pasar di bagian
hilir yang mengandalkan modal uang, teknologi, informasi, dan jaringan pasar. Para pelaku ekonomi tersebut
melakukan kegiatan di berbagai tipe lanskap sumber daya di kawasan hutan dan lahan gambut. Mengutip
Miles (1976:6), Sungai Kapuas adalah “sarana utama komunikasi dan urat nadi perniagaan” di kawasan ini.
Keterkaitan antara rantai perdagangan komoditas dan masalah akses terhadap sumber daya akan digambarkan
pada Bagian 4.
3.2.2 Penangkapan ikan
Di lokasi penelitian, penangkapan ikan merupakan kegiatan harian yang biasa dilakukan penduduk, baik untuk
dikonsumsi sendiri maupun dijual. Cara menangkap ikan yang paling sederhana biasanya dengan memasang
pancing di batang tapian (tepi sungai) di belakang rumah masing-masing. Cara tersebut umum dilakukan
oleh laki-laki maupun perempuan, dari ibu rumah tangga hingga anak-anak. Warga yang berprofesi sebagai
‘nelayan’ memanfaatkan berbagai lanskap perairan yang ada di desanya sebagai lahan tangkapan ikan.
Laporan-laporan penelitian terdahulu menyebutkan, kegiatan penangkapan ikan lebih dominan di desa-desa
di Blok E daripada di Blok A (ICRAF 2009; CARE 2008). Sedikitnya, terdapat 20 jenis alat tangkap ikan yang
biasa digunakan penduduk11. Selain menggunakan alat konvensional, masih ada warga yang menyetrum ikan
secara sembunyi-sembunyi. Listrik biasanya bersumber dari aki, bahkan generator mesin dompeng. Sebagian
warga juga menangkap ikan dengan menggunakan bahan beracun yang membuat ikan mabuk atau mati.

Gambaran lebih lengkap mengenai peralatan menangkap ikan dapat dilihat laporan Yayasan Petak Danum (2000).

11
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Sungai
Penangkapan ikan di sungai dapat ditemukan hampir di sepanjang aliran Sungai Kapuas, terutama di
lokasi-lokasi yang berdekatan dengan permukiman penduduk dan anak-anak sungai besar (seperti: Sungai
Mantangai, Sungai Mangkutup, dan Sungai Muroi). Nelayan yang ada di lokasi tersebut memiliki beragam
teknik dan alat tangkap ikan, yang biasanya disesuaikan dengan jenis ikan yang akan ditangkap dan kondisi
aliran sungai. Kalang, hantai, dan pangilar, misalnya, merupakan alat yang banyak digunakan di aliran Sungai
Kapuas, untuk menangkap ikan-ikan berukuran besar seperti ikan tapah, baung, pipih, dan lain-lain.
Tidak ada batasan untuk menangkap ikan, setiap orang dapat melakukannya dimana saja, bahkan di luar
wilayah desanya. Para pencari ikan memilih area penangkapan dengan mempertimbangkan efisiensi,
waktu, tenaga, dan biaya. Mereka memasang alat tangkap ikan di lokasi tertentu yang dipilih pada sore hari.
Keesokannya, mereka kembali ke lokasi untuk memeriksa hasil tangkapan ikan. Jika lokasi penangkapan ikan
jauh dari permukiman, mereka akan menginap di pondok yang didirikan di area penangkapan tersebut.
Kotak 14. Pendapatan dari menangkap ikan
Keluarga pencari ikan menjual atau mengkonsumsi sendiri ikan hasil tangkapannya. Ikan merupakan unsur
penting dalam asupan protein penduduk. Harga jual ikan di berbagai kampung di lokasi penelitian adalah
sekitar Rp15.000/kg. Seorang ibu rumah tangga pencari ikan di Tanjung Kalanis bisa memperoleh pendapatan
rata-rata sebesar Rp50.000/hari dari kegiatan memancing ikan kakapar. Lebih lanjut, seorang informan di
Katunjung (MD, 74 tahun) menyatakan memperoleh tangkapan ikan rata-rata sekitar 5-10 kg/hari atau setara
dengan Rp75.000-150.000/hari. Tergantung dari jenis dan jumlah alat tangkap yang dipasang, nelayan di sungai
dan danau dalam sehari bisa memperoleh ikan hingga 30 kg atau setara dengan Rp450.000. Seorang pemilik
beje di Tumbang Mangkutup memperoleh 0,5 - 1 ton ikan dalam semusim, yang setara dengan 7-10 juta
rupiah.
Saat musim kemarau tiba, hasil tangkapan ikan biasanya melimpah, karena bersamaan dengan panen beje,
serta tangkapan ikan dari baruh dan danau. Namun saat itu, harga ikan cenderung turun. Menyikapi hal ini,
beberapa warga ada yang memelihara ikan di keramba apung untuk sementara, sambil menunggu harga jual
yang sesuai. Harga jual ikan hidup lebih menguntungkan bagi nelayan.
Ikan dapat dijual di desa atau kepada pedagang ikan yang datang dari Mantangai dan Kuala Kapuas yang datang
ke desa dengan menggunakan kapal. Ikan-ikan tersebut dijual kembali oleh pedagang di daerah masing-masing.
Pedagang ikan dari Kapuas memiliki teknik khusus agar ikan yang mereka bawa dengan kapal tetap dapat
hidup hingga di kolam penampungan di Kuala Kapuas. Ikan yang dijual di pasar-pasar di Kuala Kapuas sebagian
dipasok dari kecamatan Mantangai.

Danau
Penduduk setempat memiliki tradisi panjang terkait penangkapan ikan di danau. Alat tangkap yang digunakan
biasanya berupa banjor, jaring, dan bubu. Berbeda dengan pencari ikan di aliran sungai, penduduk yang
mencari ikan di danau biasanya memiliki pondok tempat tinggal sementara di sekitar danau. Mereka
tinggal di pondok tersebut selama musim penangkapan ikan dan hanya kembali ke kampung untuk menjual
tangkapan ikan dan membeli berbagai material untuk memenuhi kebutuhan hidup selama bekerja di danau.
Pondok seperti ini banyak ditemukan di areal danau di DAS Mantangai. Sebuah hamparan danau bisa dikelola
oleh satu keluarga inti atau bersama-sama dengan keluarga luasnya. Mereka bisa mendirikan 2-3 pondok di
tempat yang sama, untuk tempat tinggal masing-masing keluarga. Sebagian hasil tangkapan ikan dijual dalam
keadaan hidup, dan sebagian lainnya diolah menjadi ikan kering. Ikan yang masih hidup dimasukkan ke dalam
keramba apung yang ditambatkan di dekat pondok. Selain di danau, mereka juga menangkap ikan di plurai
(saluran alami yang menghubungkan danau dengan aliran sungai).
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Baruh dan Ngeruhi
Di kawasan lahan gambut, banyak telaga-telaga kecil yang terbentuk dari bekas pohon besar yang tumbang.
Area bekas pohon tumbang tersebut membentuk lubang. Lalu, lubang tersebut tergenang air dan menjadi
semacam telaga yang oleh penduduk setempat disebut baruh. Pada musim hujan, permukaan air di lahan
gambut naik, sehingga banyak ikan masuk ke dalam baruh dari sungai dan rawa-rawa. Lalu, pada musim
kemarau air surut, sehingga ikan terperangkap dalam baruh. Penangkapan ikan di baruh dinamakan ngeruhi.
Warga biasanya melakukan ngeruhi beramai-ramai, dengan menggunakan alat tangkap yang disebut sahiyap
atau siap (semacam tangguk berbentuk bulat). Ngeruhi artinya mengeruhkan air dengan cara mengaduk air
di dalam baruh, sehingga ikan mabuk dan mudah ditangkap.
Sebelum proyek PLG, baruh biasanya berlokasi di hutan yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Bahkan,
di beberapa baruh, permukaannya ditutupi oleh rerumputan dan semak-semak. Warga yang mencari ikan
biasanya membersihkan rerumputan dan semak (dengan cara menebas dan membakarnya) yang menutupi
permukaan air maupun areal di sekitar baruh, untuk memudahkan penangkapan ikan. Dulu, penggunaan api
selama ngeruhi tidak sampai menyebabkan kebakaran yang luas. Tetapi, kanal-kanal PLG menyurutkan muka
air di lahan gambut, sehingga lahan gambut di sekitar baruh mudah kering dan terbakar. Jika terjadi kebakaran,
berpotensi menyebar ke area disekelilingnya. Berdasarkan informasi dari para informan di sejumlah desa,
diduga kuat penangkapan ikan di baruh dengan menggunakan api menjadi salah satu faktor yang berpotensi
menimbulkan kebakaran lahan gambut di musim kemarau.
Luwau (rawa-rawa)
Kawasan luwau atau rawa, umum digunakan sebagai area penangkapan ikan oleh penduduk yang berasal dari
desa dimana rawa tersebut berada, serta oleh penduduk dari desa-desa sekitar. Setiap orang diperbolehkan
menangkap ikan di area rawa kecuali jika di lokasi tersebut terdapat beje. Penduduk umumnya mencari ikan
di rawa yang dekat dengan permukiman, sehingga mereka tidak perlu membuat pondok untuk menginap.
Beje
Beje adalah kolam ikan buatan yang digali di tengah luwau, agar kolam tetap terisi air sepanjang tahun. Rawa
di sekeliling beje menyangga ekosistem kolam selama musim hujan. Namun, saat kemarau, air di permukaan
rawa surut, sehingga ikan-ikan tertahan di dalam beje. Beje terhubung dengan aliran sungai dan rawa di
sekitarnya melalui parit-parit galian yang juga berfungsi sebagai jalur keluar masuknya ikan ke dalam beje.
Di bagian hilir, dibuat bendungan dan jaring untuk menahan agar ikan tidak keluar menuju sungai. Panen
ikan dari beje biasanya terjadi pada musim kemarau. Saat itu, ikan terperangkap di dalam beje sehingga
mudah untuk ditangkap. Dalam semusim, panen ikan dari sebuah beje bisa mencapai ratusan kilo. Namun,
pembuatan dan pemeliharaan beje dapat mencapai belasan juta rupiah. Di wilayah kerja KFCP, beje banyak
ditemukan di Blok E, seperti di Dusun Tumbang Mangkutup dan dusun-dusun lain di bagian hulu.
3.2.3 Kerja mas: menambang emas dan zircon di daerah aliran Sungai Kapuas
Dalam Bahasa Dayak Ngaju, dikenal istilah bagawi amas atau kerja mas, yaitu penambangan emas dengan
menggunakan teknologi sederhana. Penambangan tersebut terdapat di beberapa lokasi di Blok E, khususnya
mulai dari Dusun Tanjung Kalanis hingga ke arah hulu. Penambangan ini juga dapat ditemukan di desa-desa
lain di wilayah Tumbang Muroi, bahkan lebih ke utara lagi hingga Pujon. Di lokasi yang disebut terakhir,
penambangan emas tidak hanya dilakukan di sungai, tetapi juga di darat atau kawasan hutan.
Penambangan emas di aliran sungai dilakukan di atas rakit dan pondok terapung yang disebut lanting, yang
berisi mesin pompa dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk menyedot pasir dari dasar sungai. Satu unit
lanting dioperasikan oleh sekurangnya 3-4 orang pekerja, biasanya sudah termasuk pemilik. Satu unit lanting
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lengkap bisa dibeli sekitar 25 juta rupiah, melalui angsuran kepada toke. Saat ini, penambangan emas di
daerah Muroi dan Pujon menyerap tenaga kerja yang berasal dari berbagai kampung di sekitar Mantangai.
Para pekerja tersebut berasal dari berbagai generasi, muda dan tua yang bekerja sebagai pekerja biasa
maupun sebagai pemilik lanting.
Fenomena kerja mas terkait dengan perubahan-perubahan demografis yang terjadi akhir-akhir ini. Hal
tersebut hampir sama dengan perubahan yang terjadi saat musim kerja kayu di tahun 1990an (lihat: Bagian
3.1.3). Keterangan yang diperoleh dari seluruh desa/dusun di lokasi penelitian menunjukkan, saat ini
pergerakan tenaga kerja, baik dari desa-desa di wilayah kerja KFCP maupun dari Kuala Kapuas dan Mandomai,
dominan menuju lokasi-lokasi penambangan emas di Muroi dan Pujon yang berada di sebelah utara kawasan
PLG. Sebagian besar pekerja merupakan kalangan muda. Namun, ada juga pekerja yang sudah berkeluarga.
Sebagian dari mereka meninggalkan keluarganya di kampung, dan sebagian lainnya membawa serta keluarga
ke lokasi penambangan. Para pekerja yang belum berkeluarga bisa berada di lokasi penambangan sampai
berbulan-bulan.
Jumlah pekerja tambang emas di tiap-tiap desa di wilayah kerja KFCP tidak dapat diketahui secara pasti.
Namun, dengan menggunakan perhitungan kasar dari daftar KK (Kepala Keluarga), peneliti berupaya untuk
memberikan gambaran. Contoh, berdasarkan daftar tersebut dan diskusi dengan informan dari Tanjung
Kalanis, di dusun ini terdapat sekitar 53 KK dari 125 KK yang bekerja di pertambangan emas. Sekitar 29 KK
diantaranya memiliki lanting yang sebagian beroperasi di kawasan Tanjung Kalanis dan Muroi, sebagian
lainnya di daerah Pujon. Lebih lanjut, sedikitnya 25 KK dari 176 KK yang ada di Katunjung (tidak termasuk
dusun Tumbang Mangkutup dan Dukuh Tuanan) dan sekitar 75 KK dari 511 KK (tidak termasuk RT IV) di Desa
Mantangai Hulu, juga teridentifikasi bekerja di pertambangan emas. Kenyataannya, angka tersebut jauh lebih
besar, karena belum memperhitungkan jumlah anggota keluarga yang ikut bekerja. Dalam satu keluarga, bisa
terdapat lebih dari dua anggota keluarga yang aktif bekerja di tambang emas. Informan dari Mantangai Hulu
memperkirakan, sekitar 50 % dari pemuda yang ada di desa aktif bekerja di tambang emas di daerah Muroi
dan Pujon12.
Dalam beberapa tahun terakhir, para penambang emas juga bisa menjual pasir kuarsa (zircon), yang dalam
bahasa setempat disebut puyak. Harga jual pasir kuarsa di Muroi adalah Rp3.000/kg, yang dibeli oleh
pedagang atau pengusaha Tionghoa yang datang dari Palangkaraya. Informan di Tanjung Kalanis menjelaskan,
puyak yang berwarna merah adalah yang laku dijual. Seperti digambarkan oleh informan penambang emas,
puyak adalah material yang tersisa dari pemisahan pasir dan emas dengan menggunakan air raksa. Seorang
pekerja tambang emas menyebutkan, dalam sehari paling banyak bisa terkumpul sekitar 5 kg puyak dari satu
unit lanting tambang emas. Proses pencarian puyak juga mulai berkembang sejak terbukanya pasar untuk
komoditas ini. Lalu, muncul pekerja yang mengkhususkan diri mencari puyak. Setelah mesin penambang
memisahkan emas dari pasir yang disedot dari sungai, pasir bekas sedotan tersebut (atau ambuh) dibuang
kembali ke sungai dan menumpuk di sekitar lanting. Jika tambang berada di darat, maka pasir sedotan
tersebut menumpuk di permukaan tanah. Pasir itulah yang diolah kembali dengan mesin hingga diperoleh
puyak. Mesin khusus pengolahan puyak sudah mulai banyak beroperasi di wilayah Muroi. Seorang informan
di Mantangai Hulu menyebutkan, salah seorang anaknya yang bekerja di daerah Muroi sudah beralih dari
kerja mas ke pencarian puyak.

Menurut informan, banyak generasi muda yang memilih kerja mas dan rela tinggal sampai beberapa bulan di lokasi pertambangan, karena
keterbatasan lapangan pekerjaan. Hasil dari bekerja ditambang sebenarnya sulit diprediksi, karena mereka tidak bisa memperkirakan jumlah emas
yang diperoleh setiap minggu. Namun, hal ini bukan masalah serius bagi pekerja lajang, karena mereka belum memiliki tanggungan. Sesuai aturan
yang berlaku umum dalam kerja mas, pemilik lanting memberikan jatah makan tiga kali sehari kepada para pekerja selama mesin beroperasi. Pemilik
akan memotong pendapatan mingguan mereka untuk mengganti biaya makan tersebut.
12
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Kemunculan zircon sebagai komoditas baru yang merupakan hasil sampingan dari penambangan emas
diperkirakan dapat menarik lebih banyak tenaga kerja dari desa-desa di wilayah kerja KFCP, untuk bekerja
diluar sektor pertanian dan kehutanan. Penelitian Aral et al. (2008) menunjukkan, pertumbuhan pasar zircon
didorong oleh kenaikan harga emas dan permintaan pedagang Cina yang membeli zircon untuk memenuhi
pasar Cina13. Penelitian tersebut juga menunjukkan, Kalimantan Tengah sangat berpotensi menjadi penghasil
logam berat untuk memenuhi pasar internasional (Aral et al. 2008).
Kotak 15. Pertambangan emas

Pada saat penelitian ini dilakukan (2011), satu unit lanting yang dibeli secara kredit, berharga Rp. 25 juta. Hal ini
merupakan kenaikan yang signifikan dibandingkan 2008 yang hanya sebesar 17 juta rupiah. Unit tersebut terdiri
dari lanting dan mesin pompa (mesin dompeng), lengkap dengan peralatan pendukungnya. Dalam satu minggu,
diperlukan satu drum bahan bakar minyak seharga Rp1.750.000 (harga ini berlaku di Tanjung Kalanis). Air raksa
(merkuri) dibeli seharga Rp100.000/ons yang digunakan untuk memadatkan butiran emas. Menurut para pemilik lanting, idealnya, agar diperoleh keuntungan, untuk setiap penggunaan satu drum minyak harus diperoleh
sekurangnya 20 gram emas. Harga jual emas di Tanjung Kalanis adalah Rp315.000/gram. Sedangkan di Pujon,
yang kualitas emasnya lebih bagus, seharga Rp385.000/gram. Pemilik lanting biasanya mempekerjakan 2-3
orang dan wajib menanggung konsumsi mereka 3 x 1 sehari, serta bertanggung-jawab terhadap kerusakan dan
pemeliharaan mesin. Separuh dari hasil penjualan perminggu diberikan kepada pemilik unit, sisanya diberikan
kepada pekerja setelah dikurangi biaya konsumsi, lalu dibagi rata sesuai dengan jumlah pekerja (termasuk
pemilik unit jika dia bekerja).
Menambang emas merupakan bisnis yang sulit diprediksi hasilnya. Terkadang, satu tim bisa mendapat hasil
yang banyak. Namun, di Tanjung Kalanis, rata-rata mereka memperoleh 15 gram/minggu. Di daerah Muroi dan
Pujon, yang harganya lebih mahal, satu unit penambang bisa mendapatkan 30-50 gram/minggu. Warga yang
sudah berkeluarga lebih memilih mengoperasikan lanting di Tanjung Kalanis, agar mereka dapat berkumpul
dengan keluarganya, meskipun rata-rata penghasilannya lebih rendah.
Unit mesin dapat dibeli secara kredit dari toke di Kapuas maupun di desa. Di Tanjung Kalanis, ada seorang toke
bernama HPK yang menjual lanting, peralatan, dan bahan bakar. Selain itu, dia juga membeli emas dari para
penambang. Namun, warga bisa menjual hasil tambangnya ke toke lain diluar desa.

3.2.4 Tatas: ‘jalan berbayar’ di lahan gambut
Pembuatan tatas di kawasan hutan dan lahan gambut merupakan upaya untuk memudahkan dan mempercepat
proses ekstraksi sumber daya di hutan dan lahan gambut. Penggalian tatas di tanah gambut dilakukan agar
kawasan tersebut bisa dicapai dengan perahu untuk mengangkut hasil hutan. Namun, penggalian tersebut
memerlukan investasi tenaga dan uang dari individu yang membuatnya. Oleh karena itu, individu yang
mengklaim penguasaan atas tatas berhak mengutip bayaran dari orang yang menggunakan tatas sebagai
jalur pengangkutan hasil hutan, khususnya kayu. Konvensi mengenai biaya penggunaan tatas yang berlaku
umum di kalangan penduduk di wilayah KFCP adalah kewajiban membayar cok atau tol sebesar 10% dari hasil
hutan yang diangkut melalui tatas.
Oleh karena itu, tatas sebagai saluran air yang dimanfaatkan untuk pengangkutan hasil hutan, merupakan
salah satu sumber daya yang memberikan kontribusi ekonomi kepada pemiliknya. Pemilik tatas juga memiliki
hak untuk mengontrol atau mengekstraksi produk hutan yang ada di sepanjang jalur tatas sejauh 500 m
disetiap sisinya. Penjelasan lebih rinci mengenai akses dan klaim terhadap tatas akan dibahas di Bagian 4.2.2.

Menurut Aral et al. (2008), pada 2005 pengapalan pasir zircon dari Kalimantan mencapai 2.000 ton/bulan, sedangkan pada pertengahan 2006
mencapai 13.000 ton/bulan. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.
13
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Ringkasan Utama
•

Bagian ini menggambarkan berbagai jenis pemanfaatan sumber daya alam utama yang terdapat di lokasi
penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melihat kaitan antara pemanfaatan sumber daya dan perubahanperubahan demografis yang terjadi beberapa waktu terakhir.

•

Di wilayah penelitian, sungai merupakan pusat kehidupan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk
berhubungan dengan sungai. Banyak kegiatan perdagangan yang dijalankan atau dilakukan melalui jalur
sungai. Sungai merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan orang, barang, dan informasi
dari permukiman-permukiman atau tempat pekerjaan di bagian hulu, dengan pasar di bagian hilir.

•

Kondisi demografis di wilayah penelitian sangat dinamis, karena perpindahan penduduk merupakan
hal yang sangat umum. Keberadaan lahan yang dapat dikelola untuk pertanian dan sumber daya alam
lainnya menjadi daya tarik utama bagi para pendatang. Perpindahan penduduk meningkat secara tajam
selama masa berkembangnya bisnis hasil alam, seperti booming kayu di tahun 1980an dan tambang
emas belakangan ini.

•

Berladang merupakan praktik yang sudah lama dikenal penduduk di daerah ini. Tetapi, praktik tersebut
sudah mulai berubah, karena kelangkaan lahan (menyebabkan semakin pendeknya masa bera) dan
larangan penggunaan api dalam pembukaan lahan (muncul karena kebakaran hutan skala besar dalam
masa 15 tahun terakhir). Sekarang, banyak penduduk yang memilih menanam karet daripada tanaman
pangan.

•

Kini, menanam karet menjadi kegiatan pertanian yang dominan. Semakin berkurangnya lahan subur
mendorong penduduk untuk menanam karet di lahan gambut tipis dan di tanggul-tanggul kanal
yang dibangun semasa proyek PLG. Penanaman di tanggul kanal dilakukan karena konstruksi kanal
memungkinkan lapisan tanah mineral di tanah gambut terbawa ke permukaan.

•

Sebagian besar penduduk memperoleh manfaat ekonomi dari booming kayu di tahun 1980an dan
1990an, pada saat perusahaan-perusahaan kayu mendapatkan konsesi untuk mengambil kayu. Penduduk
banyak yang bekerja di perusahaan kayu. Sebagian dari mereka ada yang mencari kayu secara mandiri
dan menjualnya ke perusahaan.

•

Pemanfaatan dan ekstraksi hasil hutan non-kayu berubah dari masa ke masa, sebagai respon terhadap
permintaan pasar. Saat ini, hasil hutan non-kayu yang paling dominan adalah kulit pohon gemor dan
rotan, namun sebagian dari pencari hasil hutan non-kayu sudah mulai beralih ke penambangan emas.

•

Penambangan emas dan zircon merupakan bisnis yang sedang berkembang dan menjadi pilihan mata
pencaharian hidup terbanyak, selain bertani.
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4. PEMETAAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA
Bagian ini bertujuan menggambarkan peta sosial mengenai akses terhadap sumber daya alam hutan dan
lahan gambut di wilayah kerja KFCP. Konsep dasar pemetaan ini mengikuti skema Ribot & Peluso (2003) yang
fokus pada pengidentifikasian dan pemetaan berbagai mekanisme tentang cara memperoleh, mengontrol,
dan mempertahankan akses terhadap sumber daya. Bagian ini juga akan mengidentifikasi siapa sesungguhnya
yang bisa memperoleh manfaat dari sumber daya yang ada di kawasan hutan dan lahan gambut, yang akan
diidentifikasi dengan menggunakan skema konseptual dari Ostrom & Schlager (1992). Skema tersebut
membedakan aktor/pelaku kedalam empat kategori, yaitu pengguna (authorised users), pengaku (claimants),
pemangku (proprietors), dan pemilik (owners) (lihat: Bagian 1.3.1). Berbagai mekanisme untuk memperoleh
akses (cara manfaat diperoleh, dikontrol, dan dipertahankan) berjalan melalui proses-proses dan hubunganhubungan sosial yang dibentuk oleh mekanisme-mekanisme otoritas (berdasarkan hukum, adat, dan
konvensi), serta mekanisme-mekanisme kekuasaan (melalui mekanisme ekstra-legal dan sosial). Lihat Bagian
1.3.1 untuk uraian detil tentang konsep ini.
Sebagai langkah awal untuk menentukan batasan-batasan basis otoritas dan relasi-relasi kekuasaan di
masyarakat, Bagian 4.1 akan memberikan tinjauan umum tentang konsepsi komunitas lokal mengenai tanah
adat. Selanjutnya, Bagian 4. 2 akan memetakan bagaimana akses bekerja secara praktis.

4.1 Sumber daya hutan dan lahan gambut dalam konteks pluralisme hukum
Tentunya, keberadaan lanskap-lanskap sumber daya alam di wilayah kerja KFCP bukan sesuatu yang vakum
otoritas. Sejak zaman kolonial hingga sekarang, otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengatur
pemanfaatan dan penguasaan sumber daya alam yang ada di dalamnya silih berganti dari waktu ke waktu.
Namun setidaknya, dapat dibedakan dua otoritas yang sepanjang waktu memberikan ‘legitimasi’ kepada para
pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya tersebut. Otoritas pertama adalah pengaturan hukum
positif dari penyelenggara negara (de jure), seperti produk aturan perundang-undangan dan peraturan
pemerintah, dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Otoritas kedua adalah aturan hukum adat yang
hidup dalam alam pikiran dan budaya masyarakat, yang didukung melalui kelembagaan sosial (de facto).
Namun, kedua sistem hukum tersebut tidak selalu sejalan dan memunculkan konteks pluralisme hukum.
Galudra et al. (2009) telah memberikan gambaran detil mengenai perubahan-perubahan basis otoritas
dan aturan hukum, serta produk-produk kebijakan yang mengatur hak pemanfaatan dan penguasaan
sumber daya alam di wilayah kerja KFCP, yang terjadi sejak zaman kolonial hingga masa desentralisasi di
2000an. Sejarah panjang pengaturan oleh otoritas negara atas kawasan tersebut menunjukkan karakteristik
hegemonik, dengan minimnya pengakuan atas pengaturan hak yang berbasis otoritas adat dari komunitas
setempat. Namun demikian, komunitas adat tetap menghidupkan konsepsi hak-hak penguasaan yang mereka
warisi sebagai basis rujukan dalam mengatur hubungan mereka dengan sumber daya alam, termasuk dalam
penggunaan tanah.
Laporan ini tidak berupaya mengulangi pembahasan tentang tenure insecurity (ketidakpastian atas
kepemilikan lahan) dalam konteks persaingan antar otoritas penyelenggara negara di sektor dan tingkatan
yang berbeda-beda (nasional, provinsi, dan kabupaten), maupun antara otoritas penyelenggara negara
dan otoritas adat pada level komunitas. Pembahasan akan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana
masyarakat memperoleh akses untuk memanfaatkan sumber daya menurut tradisi atau hukum adat yang
berlaku di tingkat komunitas. Penggambaran mengenai hal ini adalah penting, mengingat terjadinya dinamika
hubungan antara warga komunitas dan kelembagaan adat yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan
sumber daya alam di tengah masyarakat sendiri. Hal tersebut antara lain merupakan dampak dari perubahanperubahan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas penyelenggara negara. Pemahaman tentang aturan adat
penting untuk menjelaskan berbagai perubahan aktual yang terjadi di lapangan terkait respon masyarakat
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terhadap masuknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan baru, untuk mendapatkan akses
pemanfaatan dan penguasaan sumber daya.
Kawasan hutan dan lahan gambut yang luas di area PLG (termasuk bagian yang menjadi wilayah kerja KFCP),
secara formal ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Status tersebut merupakan realitas hukum yang
mendukung pengaturan akses dan hak masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam. Dampak dari
peraturan tersebut, negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin konversi kawasan hutan dan lahan
gambut menjadi perkebunan sawit. Bersamaan dengan itu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
mengklaim kawasan lahan gambut di bekas proyek PLG merupakan ‘wilayah kelola adat’ masyarakat adat
Dayak Ngaju. Mereka berpendapat masyarakat Dayak Ngaju telah mewarisi kawasan tersebut secara turuntemurun, sehingga mereka berhak memperoleh manfaat dari pengelolaannya. Lembaga yang mendukung
klaim tersebut adalah AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)
Kalimantan Tengah, YPD, Yayasan Pusaka, dan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut mengatasnamakan diri
sebagai Masyarakat Adat Dayak Ngaju. Klaim terkait hak kelola masyarakat adat tersebut didasari oleh
gambaran bahwa sejak dulu hingga kini, masyarakat Dayak Ngaju mampu mengelola kawasan hutan dan
lahan gambut secara lestari.
Selain itu, muncul pengakuan tentang hukum adat, tanah adat, dan wilayah adat dari Kelembagaan Adat
Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan
Tengah No. 16 Tahun 2008. Perda tersebut mendefinisikan wilayah adat sebagai wilayah satuan budaya tempat
adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang, dan berlaku, sehingga
menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak yang bersangkutan. Perda juga
menyatakan bahwa wilayah adat dimiliki oleh suatu Lembaga Adat Dayak yang disebut kedamangan, yang
batas-batasnya sebangun dengan batas administratif pemerintahan daerah (desa/kelurahan/kecamatan/
kabupaten/provinsi). Lebih lanjut, Perda tersebut menyebutkan beberapa istilah adat seperti hukum adat,
tanah adat, hak-hak adat, dan wilayah adat. Menariknya, meskipun Perda dengan jelas mendefinisikan istilahistilah tersebut dan beberapa istilah lainnya yang berkenaan dengan adat, pengertian ‘hak-hak adat’ yang
tercantum dalam Perda tidak selaras dengan ‘hak-hak kelola adat’ yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang
mengklaim ‘wilayah kelola adat’ seperti diuraikan dalam paragraf sebelumnya.
Pandangan penduduk mengenai konsep ‘wilayah adat’ atau ‘wilayah kelola masyarakat adat’ berbeda dengan
pengertian yang diberikan oleh para aktivis LSM dan lembaga adat. Bagi penduduk, wilayah adat adalah
wilayah dimana mereka mengolah tanah dan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Mereka tidak mengartikan wilayah adat sebagai satuan ideologis dan sosiologis sebagaimana diartikan oleh
para aktivis LSM. Dalam konteks pluralisme legal seperti ini, dapat dikatakan bahwa terdapat empat ‘basis
kekuasaan’ terkait peraturan lahan, yaitu Hukum negara, Perda mengenai Hak Adat, diskursus LSM mengenai
Hak Masyarakat Lokal, dan berbagai praktik oleh penduduk lokal.
4.1.1 Tanah adat, bukan tanah ulayat
Sejauh yang diketahui, Bahasa Dayak Ngaju tidak memiliki istilah khusus yang mengindikasikan konsepsi
penguasaan tanah ulayat dalam pengertian ‘teritorial (territoriality)’ seperti digunakan oleh Van Dijk (1996).
Saya menduga konsep penguasaan tanah yang mereka miliki lebih dekat dengan konsep Van Dijk (1996)
tentang ‘tanah milik (tenure)’, yang berkaitan dengan bentuk-bentuk permanen penggunaan sumber daya
dimana seseorang atau sekelompok orang sudah memberikan input investasi (tenaga, materi, kontrol) ke
dalamnya. Investasi tersebut diikuti oleh penetapan suatu hak tertentu atas suatu objek atau sumber daya di
tempat dilakukannya investasi. Beberapa konsep tanah adat yang dikenal oleh komunitas Dayak Ngaju yang
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digunakan di tempat berusaha seperti, eka malam manan satiar14, kaleka15, petak bahu16, beje, handil, tatas
(lihat: Galudra et al. 2009) adalah tanah adat dalam pengertian ‘tanah milik’, karena kontrol terhadap lahan
telah dihasilkan melalui investasi yang ditanamkan di tempat usaha tersebut. Semua istilah lokal tersebut
tampaknya lebih sepadan dengan pengertian ‘tanah adat milik perorangan’ seperti dimaksudkan dalam Perda
No. 16 Tahun 200817.
Dalam konsep Dayak Ngaju, sumber daya alam yang bisa diklaim sebagai hak milik adalah suatu sumber
daya yang memiliki awan pailangek atau ‘bekas tangan’ atau bukti investasi. Sumber daya seperti ini dapat
diwariskan. Contoh, areal hutan sekunder bekas perladangan (bahu atau bahu rambung) dan lahan pertanian
yang masih dikelola (seperti kabun dan tana), yang dikategorikan sebagai tanah adat milik perorangan yang bisa
diwariskan turun-temurun. Aturan adat Dayak Ngaju menentukan bahwa seseorang tidak dapat mewariskan
suatu sumber daya yang ia belum pernah kelola, baik yang berada di petak maupun di danum. Sumber daya
alam (di lahan gambut atau di hutan) yang belum pernah dikelola dipandang sebagai milik umum dan dapat
diakses secara bebas. Namun, klaim atas sebidang lahan sebagai milik pribadi tidak dapat dilakukan dengan
begitu saja. Jika demikian, klaim tersebut tidak akan memperoleh legitimasi kultural. Contoh, klaim terhadap
sebidang lahan di area gambut tidak akan diakui secara sosial dan rentan menjadi bahan pergunjingan
masyarakat, meskipun area tersebut dikonsepsikan sebagai sebagai milik publik dan akses terbuka18.
Perda No. 16 Tahun 2008 mendefinisikan tanah adat milik bersama sebagai “tanah warisan leluhur turuntemurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas,
dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat”. Konsep tersebut mengandung pengertian
yang ambigu jika dihadapkan dengan berbagai kenyataan yang ada di lapangan. Komunitas Dayak Ngaju
mengenal tanah adat yang disebut pukung pahewan19, tajahan20, dan tanggiran21 yang dimaknai sebagai milik
bersama. Namun, lokasi-lokasi seperti itu umumnya terlarang untuk dieksploitasi atau dikelola. Jika konsep
tanah adat milik bersama sepadan dengan hak ulayat yang bisa diwariskan turun-temurun (sebagaimana
dimaksudkan oleh Perda No. 16 Tahun 2008), kelihatannya contoh tanah adat seperti ini tidak ditemukan
dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju saat ini. Diperkirakan, istilah ‘hak ulayat’ yang tercantum di dalam
Perda tersebut mengacu pada istilah ‘tanah ulayat’ yang dikenal di Sumatera. Istilah ‘tanah ulayat’ tersebut
secara substantif dan pratik tidak sepadan dengan konsep hak kepemilikan komunal yang berlaku dalam
komunitas Dayak di Kalimantan.
Penggunaan batas-batas administrasi pemerintahan dalam mendefinisikan batasan wilayah kedamangan
(sebagaimana tercantum dalam Perda No. 16 Tahun 2008), secara implisit menguatkan bahwa hak ulayat yang
diatur dalam Perda tersebut berbeda secara esensial dengan konsep tanah ulayat. Contoh, seseorang atau
kelompok orang dapat mengakses secara bebas kawasan hutan dan lahan gambut yang berada di wilayah
kedamangan tanpa perlu meminta izin dari damang, selama kawasan tersebut belum pernah dikelola oleh
penduduk yang tinggal di wilayah kedamangan tersebut. Kawasan seperti ini lebih cenderung dikategorikan

Eka malam manan satiar adalah tanah adat dimana warga memiliki hak berburu hewan, membuka lahan pertanian, dan mengambil hasil hutan
non-kayu.
15
Kaleka adalah areal permukiman yang ditinggalkan, lalu berubah menjadi hutan sekunder.
16
Petak bahu adalah areal bekas perladangan yang berubah menjadi wanatani (agroforestry).
17
Perda No.16 Tahun 2008 mendefinisikan tanah adat milik perorangan sebagai tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan dan berladang,
jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang terdapat tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
18
Contoh mengenai hal ini terdapat di Desa Katunjung, dimana klaim seorang warga atas penguasaan tanah gambut seluas kurang lebih 100 ha
dianggap tidak wajar oleh warga lain. Warga juga menganggap tindakan tersebut spekulatif, yang dalam istilah lokal disebut mapakehang petak atau
mangoho.
19
Pukung pahewan adalah kawasan hutan lebat berisi pohon kayu berukuran besar, yang menurut keyakinan Orang Dayak, dihuni oleh makhlukmakhluk halus yang mengganggu manusia, sehingga tidak boleh dimasuki dan dikelola.
20
Tajahan adalah tanah adat yang biasa digunakan untuk nazaran (haul), misalnya tempat dengan pohon beringin dan pohon benuas yang sangat
rindang. Luas area tajahan bisa mencapai kira-kira 2 ha di sekeliling pohon yang menjadi lokasi nazaran.
21
Tanggiran adalah pohon hutan tempat lebah madu biasa bersarang. Lokasi yang banyak ditumbuhi pohon seperti itu dinamakan tanah adat.
14
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sebagai sumber daya akses bebas (open acces)22. Namun demikian, suatu kajian lebih mendalam, terutama
dari perspektif historis, masih diperlukan untuk memahami peran kedamangan sebagai sebuah kelembagaan
adat yang secara teoritis memiliki otoritas untuk mengontrol tanah adat dan hak-hak adat.
4.1.2 Faktor ekologis pembeda status kepemilikan: kultivasi dan ekstraksi
Riwayat pertumbuhan kampung-kampung di wilayah kerja KFCP berkaitan erat dengan keberadaan sungai dan
migrasi penduduk melalui sungai (lihat: Bagian 3.2). Di dalam buku ‘Pakat Dayak’, Usop (1996) menggambarkan
sejarah panjang peradaban manusia yang kini menghuni Pulau Kalimantan, mulai dari kehadiran ras Melayu
Tua sejak 4000 SM, masa kolonial, hingga masa kemerdekaan. Di dalam lintasan sejarah tersebut, gambaran
mikro tentang berdirinya kampung orang Dayak Ngaju di sepanjang aliran sungai besar di Kalimantan Tengah
memperlihatkan keterikatan yang kuat dengan kondisi ekologis di kawasan kampung tersebut. Mulanya,
komunitas-komunitas kecil yang mendirikan permukiman di tepian sungai tersebut tidak mengidentifikasi diri
sebagai orang Dayak. Mereka mengidentifikasi diri menurut tempat atau daerah kediaman masing-masing
yang umumnya berupa nama sungai, seperti oloh Kapuas (orang Kapuas), oloh Kahayan, oloh Katingan, oloh
Barito, dan lain-lain (Ukur 1971). Istilah ‘Dayak’ baru digunakan pada abad ke-19, untuk menyebut identitas
kesukuan.
Faktor ekologis dan keberadaan sumber daya alam sangat penting dalam menentukan tempat tinggal,
terutama keberadaan petak pamatang (tanah aluvial) di tepian sungai di Kalimantan Tengah, seperti Sungai
Kapuas. Keberadaan tanah tersebut merupakan unsur penting untuk menjamin keberlangsungan hidup
warga, dimana mereka dapat melakukan budidaya tanaman pangan dengan tradisi perladangan (Miles 1976).
Kebutuhan untuk mendapatkan tanah mineral untuk berladang dan berkebun karet mendorong migrasi
penduduk ke sepanjang DAS Kapuas. Areal yang dapat dikelola menjadi lahan pertanian hanya sejauh 2-5 km
dari tepi sungai. Hal ini membatasi ketersediaan lahan bagi pendatang-pendatang baru dan menumbuhkan
kepemilikan pribadi atas lahan-lahan di atas tanah mineral. Informan di berbagai desa di lokasi penelitian
sering mengungkapkan, batas tanah adat diperhitungkan sejauh 5 km dari pinggir Sungai Kapuas.
Namun demikian, batas 5 km tersebut tidak jelas, apakah berdasarkan faktor-faktor ekologis atau kebudayaan.
Sepertinya, jarak tersebut diterjemahkan dari ungkapan “sejangkauan bunyi gong dari pinggir sungai” yang
dikenal luas di antara masyarakat, yang menggambarkan jarak ekspansi tenure (status kepemilikan lahan).
Pemahaman tersebut juga dinyatakan oleh beberapa aktivis LSM yang giat mengadvokasikan hak-hak
masyarakat lokal di kawasan ini. Batas lahan tersebut tercermin dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894,
yang terdiri dari sekitar 96 pasal hukum adat, yang merupakan warisan leluhur masyarakat Dayak ( Ilon 1987;
untuk contoh lihat Kotak 16).
Satu fakta historis yang jelas, sebagaimana dicatat oleh Ilon (1987), ialah Damang Kepala Adat yang melakukan
rapat di Kuala Kapuas pada tanggal 3 September 1928 menyetujui bahwa ‘hak ulayat adat kampung’ adalah
sejauh 5 km. Ilon (1987) juga mencatat bahwa batas 5 km atau “sejangkauan bunyi gong dari kiri kanan
sepanjang sungai” itu merupakan permukiman penduduk dan tempat masyarakat berusaha23.

Masyarakat Dayak Ngaju memiliki konsep penguasaan tanah adat yang berbeda dengan konsep tanah adat atau tanah ulayat yang dikenal oleh
masyarakat lain. Misal, istilah luhak yang dikenal oleh orang Minangkabau di Sumatera Barat, luat di Mandailing di Sumatera Utara, dan kawasan tanah
marga di Sumatera Selatan. Dalam berbagai istilah tersebut, terdapat klaim-klaim penguasaan wilayah yang didasari oleh alasan-alasan ideologis,
historis, dan sosio-politik, dengan satuan sosiologis/komunitas yang jelas sebagai pemangkunya.
23
Ilon (1987:112) menyebutkan, Rapat Damang Kepala Adat dihadiri oleh para damang dari Kapuas, Kahayan, Rungan, dan Manuhing, bersama dengan
pimpinan pemerintah. Selain mendiskusikan tentang batas hak ulayat adat kampung, rapat tersebut juga membuat keputusan tentang hak tata batas
antar kampung yang berkenaan dengan kewajiban pembersihan sungai atau jalan lalu lintas umum dan hak perladangan warga di kampung masingmasing. Lebih lanjut, rapat juga membuat keputusan tentang hak tanggiran, hak rintis pantung, hak anak sungai, hak danau, hak beje, hak handil,
tatas parit, hak panggul, sapinang, sapaking, hak bahu talinjam, hak bahu himba, hak petak rutas, dan hak pahewan. Sayangnya, Nathan Ilon tidak
memaparkan substansi rinci mengenai keputusan-keputusan tersebut, kecuali tentang batas 5 km.
22
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Kotak 16. Hukum adat berkenaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi
tahun 1894

•

Pasal 31. Singer rampas besei teken (denda mencuri/merampas pengayuh/galah)

•

Pasal 32. Singer rampas takan arut timba (denda mencuri/merampas perahu atau timba)

•

Pasal 33. Singer takau rampas bua pambulan (denda merampas/mencuri buah-buahan)

•

Pasal 39. Singer malinjam bahu himba balik-uwak (denda adat pinjam bekas ladang hutan perawan)

•

Pasal 58. Singer pali karusak hinting (denda kerusakan hinting pali)

•

Pasal 81. Sahiring biat malan manana (denda adat kecelakaan kerja waktu berladang)

•

Pasal 82. Singer sahiring biat buah dundang (denda adat mati atau luka terkena perangkap serang/ranjau
binatang)

•

Pasal 87. Singer karusak pahewan, karamat, rutas, tajahan (denda perusakan benda keramat)

•

Pasal 89. Parkara takian pulau bua helu/kaleka (perkara rebutan kebun buah-buahan warisan)

•

Pasal 90. Parkara takian bolang tana, bahu, kabun (perkara perselisihan batas ladang, kebun dan bekas
ladang)

•

Pasal 91. Parkara takian bahu waris (perkara selisih pembagian ladang warisan)

•

Pasal 92. Hadat panggul, sapindang, tatas lauk, rintis pantung, tanggiran, sungai, danau (berkenaan dengan kegiatan ekstraktif)

•

Pasal 95. Hadat eka malan-manana satiar barusaha (berkenaan dengan tempat berladang dan tempat
berusaha)

Sumber: Ilon (1987)

Istilah ‘hak ulayat adat kampung’ yang digunakan Ilon (1987) menyiratkan satuan kehidupan setempat yang
memangku hak tersebut adalah kampung atau lewu. Tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian
besar jarak antar kampung yang terletak di tepian-tepian Sungai Kapuas lebih dari 5 km, sehingga secara
teoritis ada yang disebut sebagai zona bebas. Namun, masih tidak jelas apakah zona bebas yang dimaksud
secara historis tidak diatur oleh otoritas adat, atau kewenangan yang mengaturnya telah hilang karena
dinamika perubahan hak kepemilikan atas lahan di ‘kawasan perbatasan hutan gambut’ (McCarthy 2013).
Hal tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut. Di dalam masyarakat yang mengenal konsep tanah ulayat,
dimana terdapat basis klaim yang bersifat ideologis, historis, dan sosio-politis seperti disyaratkan Van Dijk
(1996) untuk sebuah ‘territoriality’, biasanya terdapat struktur kelembagaan yang memiliki otoritas untuk
menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh memanfaatkan sumber daya atau siapa yang memerlukan izin
dari pemilik otoritas24.
Jika ‘hak ulayat adat kampung’ seperti disebutkan Ilon (1987) dipahami sebagai kawasan tanah ulayat atau
tanah adat atau hak ulayat, maka jelas bahwa ‘teritorial’ yang dimaksudkan oleh Ilon (1987) sebangun dengan
batas-batas kampung. Batas-batas kampung (saat ini lebih dikenal dengan sebutan dusun dan desa, lihat
Bagian 3.1) hanya diketahui dan ditunjukkan oleh penduduk di titik-titik yang bersinggungan langsung dengan
aliran Sungai Kapuas (misal, batas antara Mantangai Hulu dan Kalumpang di sisi Blok B adalah Sungai Rangas).
Tetapi, batas tersebut menjadi sangat kabur jika dicari di area dalam yang jauh dari pinggiran Sungai Kapuas.

Contoh, suatu kawasan tanah ulayat yang dikenal oleh masyarakat Mandailing di Sumatera Utara terkait dengan keberadaan kelompok klan tertentu
yang secara historis diakui sebagai pembuka awal kampung (huta). Setiap huta memiliki lembaga pemerintahan sekaligus adat yang mengatur
pemanfaatan sumber daya di wilayah ‘huta’. Setiap huta juga bersifat otonom. Lebih lanjut, sejumlah huta yang berdekatan dan memiliki ikatan sosiohistoris, yang dipersatukan dalam satuan pemerintahan yang disebut banua dengan persekutuan hukum adat yang disebut janjian. Wilayah yang ada
di dalam persekutuan tersebut dinamakan luat atau tanah ulayat. Oleh karena itu, kawasan-kawasan yang masih kosong di antara satu huta dengan
huta lainnya dinaungi oleh sebuah lembaga pemerintahan/adat yang bersifat federal yang dipimpin oleh seorang raja panusunan bulung. Orang lain
tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam di dalam kawasan huta tanpa seizin raja huta. Begitupun juga di wilayah banua, tidak diperkenankan
tanpa seizin raja panusunan bulung. Uraian rinci mengenai hal ini dapat dilihat dalam tulisan Zulkifli Lubis (2005).
24
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Pergerakan yang relatif bebas bagi setiap penduduk untuk memasuki wilayah yang masih kosong (belum ada
‘bekas tangan’ orang lain) memungkinkan persilangan yang sangat kompleks, antara penduduk sebagai subjek
dan kawasan sumber daya sebagai objeknya. Misalnya, ‘hak ulayat adat kampung’ A tidak hanya eksklusif bagi
warga kampung A, karena fakta historis maupun fakta kekinian menunjukkan bahwa warga dari kampung
B, C, dan Z bisa mengambil manfaat dari ‘hak ulayat adat kampung’ A. Hal seperti ini sudah disaksikan oleh
Miles (1976) di kawasan Sungai Mentaya di Sampit25. Kesenjangan empirik dan konsep mengenai tanah adat
atau hak ulayat di kalangan masyarakat Dayak Ngaju mungkin terkait dengan sejarah pencangkokan struktur
kelembagaan adat dari luar yang tidak kompatibel dengan budaya masyarakat Dayak Ngaju (lihat: Kotak 17).
Uraian panjang tentang kompleksitas hak atas kepemilikan lahan, tanah adat, tanah ulayat atau hak ulayat
adat bertujuan menggambarkan sulitnya mendefinisikan hubungan antara warga masyarakat dan sumber
daya alam, jika dilihat dari keberagaman pandangan yang ada di tengah masyarakat. Jika dilihat dari perspektif
hukum positif, hal tersebut tentu sangat mudah didefinisikan secara hitam-putih, karena status kawasan
hutan (tanah negara) untuk sebagian besar wilayah bekas PLG memberikan batasan yang jelas mengenai
siapa yang boleh dan tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sebaliknya,
jika dilihat dari perspektif masyarakat, kawasan yang sama dimaknai secara berbeda-beda sesuai dengan
pengetahuan, kepentingan, dan hubungan historis mereka dengan kawasan tersebut. Meskipun sebagian
masyarakat mengetahui secara hukum formal kawasan hutan dan lahan gambut bekas PLG (termasuk wilayah
kerja KFCP) adalah tanah negara, tidak berarti mereka menegasikan haknya untuk memanfaatkan sumber
daya di dalamnya. Hal tersebut muncul, karena menurut mereka hak pemanfaatan kawasan yang dimaksud
dimungkinkan oleh hukum adat yang mereka warisi.
Oleh karena itu, untuk menganalisis dan memetakan akses penduduk terhadap sumber daya alam di
kawasan hutan dan lahan gambut, kedua jenis aspek ‘hukum’ (formal/de jure dan adat/de facto) harus tetap
diperhitungkan sebagai hubungan berbasis otoritas (authority relations) atau akses berbasis hak (right-based
access). Baik Schlager & Ostrom (1992) maupun Ribot & Peluso (2003), mengkategorikan hukum, adat, dan
konvensi sebagai acuan akses berbasis hak atau berdasarkan relasi otoritas (authority relations). Temuan
penelitian ini menunjukkan, dinamika pemahaman mengenai hukum adat telah digunakan sebagai mekanisme
untuk memperoleh dan mengontrol akses terhadap sumber daya. Fakta di lapangan menunjukkan, apa yang
disebut ‘hukum’ tidak hanya dilihat sebagai perangkat otoritas, tetapi juga digunakan sebagai alat kekuasaan
untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya. Dalam hal ini, ‘hukum’ justru diwujudkan sebagai bagian
dari hubungan-hubungan kekuasaan (power relations) dalam memperoleh akses.
Kotak 17. Kelembagaan adat dalam kilasan historis
Menurut Gerry van Klinken (2004), orang Dayak awalnya tidak mengenal suku dan kepemimpinan warisan.Yang
ada ialah kepemimpinan kolegial para orang-orang tua di rumah ‘betang’. Hal tersebut terkait dengan kebutuhan menghadapi serangan musuh. Dahulu, orang Dayak mengidentifikasi diri mereka berdasarkan tempat
atau daerah kediaman masing-masing yang berdekatan dengan sungai (Ukur,1971). Bagi mereka, konsepsi
masyarakat kesukuan menyatu dengan persekutuan religius yang berpusat di dalam institusi keluarga. Tidak
ada kesatuan yang homogen di antara orang-orang Dayak. Rasa keterikatan antar suku mulai berkembang
sejalan dengan meluasnya pengaruh kekristenan (Ukur, 1971).Van Klinken melihat bahwa kesadaran sebagai
suku Dayak menguat sejak pertemuan kepala-kepala adat Dayak dari seluruh penjuru Kalimantan di tahun
1894 di Tumbang Anoi, sebuah pertemuan besar yang diprakarsai pemerintah kolonial Belanda. Perjanjian
Damai Tumbang Anoi 1894 secara umum dinilai sebagai kebangkitan ‘bangsa’ Dayak (Usop 1996; Ilon 1987),
meskipun ada yang menyebutnya sebagai momen kekalahan orang Dayak menghadapi Belanda (Sulang dan
Sutrisnaatmaka 2011).

Douglas Miles (1976:61-62) menyebutkan: “the extent to which the Ngaju may exercise choice of village depends in the principles governing land
tenure and usage…all these Dayaks, regardless of their community or derivation and kinship status, have potential rights in any settlement with
primary jungle close by...ownership of land does not necessitate proximate residence”.
25
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Yang jelas, sejak saat itu, campur tangan pemerintah kolonial dalam penataan struktur komunitas semakin
nyata, dimana stuktur kedamangan diinstalasi dalam birokrasi pemerintah. Menurut Van Klinken, awalnya
gelar ‘damang’ dan ’temenggung’ diberikan oleh kesultanan Banjarmasin sebagai penghargaan kepada orangorang Dayak dari pedalaman yang mau memberikan upeti dan tunduk di bawah kesultanan. Belanda kemudian mengadopsinya untuk menata dan mengontrol komunitas kesukuan di pedalaman Kalimantan. Susunan
pemerintahan terdiri dari:
•

pemimpin tertinggi suatu daerah (semacam kabupaten) diberi gelar ‘temanggung’, ‘patih’ dan ‘dambong’;

•

dan untuk urusan adat dipilih kepala adat dan diberi gelar ‘damang’;

•

di tiap-tiap kampung dibentuk dewan adat yang mengurusi adat-istiadat dan pembakal untuk urusan
pemerintahan.

Di Kalimantan Tengah terdapat 50 daerah keadatan yang masing-masing dipimpin kepala adat bergelar ‘damang’ (Ukur, 1971).
Menurut Ukur (1971:64), lembaga yang sebelumnya ada adalah dewan adat di tingkat kampung yang terdiri
dari pambakal/pamakal sebagai kepala kampung yang beranggotakan tetua-tetua kampung yang disebut
‘bakas lewu/tueh tumpok’. Lembaga tersebut dinamakan‘basara korik’. Dewan adat diketuai oleh Pangulu
dengan empat anggota yang disebut ‘mantir’. Di suatu wilayah hukum keadatan terdapat lembaga ‘basara hai’,
yang beranggotakan ‘mantir basara’ dan ‘bakas basara’ yaitu para kepala kampung.
Terlepas dari proses historis tersebut, menurut amatan Van Klinken, lembaga kedamangan sudah dianggap masyarakat sebagai bagian dari aristokrasi Dayak yang asli. Lembaga itulah yang kini direvitalisasi oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Perda No. 16 Tahun 2008.

4.2 Memetakan akses terhadap sumber daya di petak dan
Uraian mengenai peta akses terhadap sumber daya di kawasan hutan dan lahan gambut digambarkan
mengikuti bangun taksonomis seperti terlihat pada Gambar 4 di bawah ini:
Gambar 4. Peta taksonomi akses ke sumber daya di petak dan danum
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4.2.1 Akses sumber daya di petak
Terdapat tiga kelompok sumber daya yang penting di hamparan tanah darat, yaitu lahan, hasil hutan, dan
hewan buruan. Seperti tergambar dalam Gambar 4, tiap-tiap sumber daya terbagi lagi ke dalam komponenkomponen yang lebih spesifik, untuk menjelaskan cara orang mendapatkan akses guna memanfaatkan setiap
komponen sumber daya. Pemisahan dimaksudkan untuk memudahkan penggambaran mengenai cara-cara,
proses-proses, maupun hubungan-hubungan yang terbangun dalam mendapatkan akses tersebut. Fakta di
lapangan menunjukkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau irisan-irisan hubungan antara komponen
dan aktor-aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya.
4.2.2 Akses mendapatkan lahan
Permukiman
Terdapat dua jenis permukiman yang ditemukan di lokasi penelitian, yaitu: 1) permukiman permanen dimana
penduduk membangun rumah dan mengasuh keluarga, dan 2) permukiman sementara yang dibuat di tempat
warga melakukan kegiatan ekonomi dan hanya digunakan pada saat mereka bekerja. Dulu, permukiman
permanen dinamakan kampung atau lewu, sekarang biasa disebut desa/dusun. Seseorang bisa mengatakan
sebuah desa/dusun merupakan permukiman sementara, karena ia berada di desa/dusun tersebut hanya
sementara, terkait dengan lokasi usahanya. Sementara itu, tempat tinggalnya yang permanen ada di desa/
dusun lain yang jauh dari dusun/desa tempat ia berusaha. Contoh, sebuah keluarga dapat memiliki rumah
permanen dan terdaftar sebagai penduduk resmi di Desa Mantangai Hulu atau Katunjung, tetapi mereka
bermukim sementara di daerah Muroi atau Pujon untuk bekerja di pertambangan emas. Contoh lain, seorang
tengkulak memiliki permukiman permanen di Manusup, tetapi ia memilih bermukim sementara di Dusun
Tanjung Kalanis, karena jaringan usahanya terpusat di dusun ini.
Dikarenakan pilihan tempat tinggal penduduk berkaitan erat dengan berbagai sumber penghidupan mereka,
maka akses terhadap permukiman berkaitan erat dengan sumber daya alam. Misal, jika seseorang memiliki
akses untuk mendapatkan lahan pertanian di suatu kampung, maka secara otomatis ia memiliki kesempatan
untuk bermukim di kampung tersebut. Sistem sosial di kampung-kampung di DAS Kapuas bersifat sangat
terbuka bagi orang baru. Seseorang dengan mudah dapat diterima sebagai warga sah kampung26. Seperti
dijelaskan di Bagian 3, sejarah pertumbuhan kampung-kampung di kawasan ini diwarnai oleh keluar masuknya
orang-orang atau keluarga-keluarga, baik yang datang dari kampung yang berdekatan maupun yang jauh,
seperti dari DAS Kahayan dan tempat-tempat lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Miles (1976), prinsipprinsip adat yang mengatur hak pemilikan dan penggunaan tanah dalam komunitas Dayak Ngaju memberi
ruang terbuka bagi seseorang untuk memilih tempat tinggal. Pada prinsipnya, semua orang Dayak memiliki
hak yang sama untuk tinggal di suatu permukiman tanpa memandang hubungan kekerabatan dan asal-usul.
Selain itu, mereka juga berhak untuk memanfaatkan lahan hutan di kawasan tersebut, sepanjang belum
ada yang mengelolalnya. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan, terdapat hubungan-hubungan
kekerabatan yang dapat mempermudah akses orang untuk masuk ke suatu kampung dan bertempat tinggal
di sana. Bagi Orang Dayak Ngaju, kerabat adalah semua orang yang masih bisa ditelusuri hubungannya secara
horizontal sampai tiga generasi hubungan sepupu secara paralel (parallel cross-cousin), baik dari garis ayah
maupun ibu (bilateral)27.
Seorang warga pendatang bisa mendapatkan lahan di sebuah kampung melalui beberapa cara. Pertama,

Hal ini cukup kontras jika dibandingkan dengan sistem sosial di komunitas lain di Indonesia. Misal, sistem sosial komunitas huta atau kampung di
daerah Tapanuli (Sumatera Utara) yang relatif tertutup. Seseorang atau sebuah keluarga yang pindah dari suatu kampung ke kampung lain terlebih
dahulu harus masuk secara ‘adat’ ke dalam struktur sosial komunitas kampung yang dituju, misalnya dengan membangun relasi kekerabatan fiktif
dengan salah satu kelompok klan di kampung tersebut. Dengan cara itu, ia bisa diterima secara sosial dan kultural untuk memiliki hak-hak yang sama
dengan warga lainnya, khususnya dalam urusan-urusan sosial. Cara itu juga memudahkannya untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang
ada di kampung tersebut.
27
Orang Dayak Ngaju mendefinisikan kerabat mereka sampai tiga tingkat generasi secara horizontal, yaitu ‘sepupu satu kali’ atau sepupu tingkat
pertama yang disebut jitato, kemudian ‘sepupu dua kali’ yang disebut hanjenan, dan ‘sepupu tiga kali’ yang disebut hararuek. Di luar tiga lapis kerabat
tersebut, mereka menyebutnya ‘orang’ yang berarti bukan kerabat.
26
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secara teoritis, pendatang dapat menempati lahan kosong yang belum ada pemiliknya. Namun kini, cara
tersebut hampir tidak ditemukan lagi karena semua lahan di wilayah kampung sudah ada pemiliknya. Kedua,
seseorang bisa mendapatkan rumah atau lahan kosong melalui warisan. Ketiga, seseorang dapat membeli
tanah yang dimiliki warga desa. Cara lainnya adalah dengan membangun rumah terapung (lanting) di atas
sungai. Namun, pembangunan lanting memerlukan material dan izin dari pemilik lahan darat yang rumah
atau lahannya berbatasan dengan bibir sungai dimana lanting didirikan. Permintaan izin ini diperlukan karena
menurut tradisi Dayak Ngaju, klaim kepemilikan pertapakan rumah di pinggir sungai mencakup tanah darat
maupun ‘tanah’ di bagian dasar sungai hingga ke titik tengah sungai. Sementara itu, pada prinsipnya klaim
atas tanah darat ditarik mulai dari titik keberadaan rumah hingga batas tak terhingga di ‘belakang’ rumah.
Istilah ‘belakang’ rumah yang dimaksud di sini adalah wilayah darat yang menyatu dengan pekarangan rumah
yang biasanya terdiri dari lahan tanah mineral yang digunakan oleh keluarga untuk bercocok tanam. Dulu,
lokasi di ‘belakang’ rumah tersebut digunakan sebagai areal berladang. Tetapi sekarang, sebagian besar
sudah berubah menjadi kebun karet28.
Hubungan kekerabatan di masyarakat Dayak Ngaju di pinggir sungai dapat dikenali dengan mengidentifikasi
kluster rumah yang berdekatan dalam garis vertikal dengan aliran sungai. Prinsipnya, sepanjang tidak
ada orang lain yang mengelola lahan di ‘belakang’ rumah tersebut, maka lahan darat di sepanjang garis
vertikal tadi sampai ke kawasan hutan masih bisa diklaim oleh orang yang pertama kali membuka lahan
pertapakan rumah tersebut29. Pola-pola penguasaan tanah seperti ini ditemukan hampir di semua desa di
lokasi penelitian. Dapat diduga, orang-orang yang mampu mengklaim tanah dengan cara demikian adalah
mereka yang tergolong pendatang awal di sebuah kampung. Hal tersebut dikarenakan mereka masih memiliki
kesempatan untuk memperoleh tanah pertapakan rumah di pinggir sungai, yang menyatu langsung dengan
lahan pertanian, yang mereka kelola pada masa-masa awal kedatangannya di kampung tersebut. Pendatang
yang datang belakangan tidak secara otomatis memiliki akses seperti itu. Mereka memerlukan aliansi dengan
pendatang awal, misalnya melalui hubungan-hubungan perkawinan dan kekerabatan. Melalui basis hubungan
kekerabatan, seorang pewaris tanah bisa memberikan hak kepada kerabatnya untuk menempati lahan di
area yang ia kuasai. Sepanjang hak waris yang dimaksud belum dialihkan secara resmi kepada ahli waris,
pengguna lahan tersebut bisa digolongkan sebagai pengguna sah sementara. Dalam konteks akses terhadap
lahan permukiman, dapat ditarik suatu inferensi bahwa orang mendapatkan dan mempertahankan aksesnya
melalui cara-cara yang dibenarkan menurut hukum adat (right-based mechanism). Tiga dari empat tipologi
pemanfaatan sumber daya yang dikembangkan oleh Schlager & Ostrom (1992) (lihat Tabel 1 pada Bagian
1.3.1) berlaku dalam konteks pemanfaat lahan permukiman di desa, yaitu pemilik (mereka membuka sendiri,
mewarisi, atau membeli), pengaku (kerabat atau ahli waris yang memanfaatkan lahan milik pewarisnya namun
belum secara resmi dialihkan), dan pengguna (mereka yang membangun rumah terapung di atas sungai).

Struktur spasial kampung-kampung orang Dayak Ngaju di pinggir sungai menyerupai penampang batang dengan lapis-lapis berikut: sungai,
permukiman/perumahan, areal pekarangan/lahan pertanian karet, areal perladangan, kawasan hutan sekunder/bahu/himba, dan kawasan gambut.
29
Sebuah kasus yang diceritakan informan di Desa Sei Ahas menguatkan argumentasi ini. Beberapa tahun lalu, terdapat rencana pembangunan jalan
darat yang akan menghubungkan Desa Sei Ahas dengan Katimpun yang didanai pemerintah. Rencana tersebut tidak terlaksana, karena seorang warga
tidak mau melepaskan haknya atas sebidang tanah yang akan terkena proyek. Pengalihan jalur tidak bisa dilakukan, karena dia mengklaim penguasaan
lahan mulai dari tepi sungai hingga ratusan meter secara vertikal ke arah darat. Rencana tersebut akhirnya harus dibatalkan, meskipun proyek hanya
memerlukan beberapa puluh meter dari tanahnya untuk membuat jalan selebar dua meter. Lebih lanjut, informan menyebutkan resistensi warga
tersebut berhubungan dengan friksi sosial yang ada di desa. Namun kasus itu menunjukkan, klaim penguasaan seseorang atas tanah kosong bisa
merugikan kepentingan orang banyak.
28
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Lahan pertanian
Berladang merupakan kegiatan pertanian paling tua yang dikenal masyarakat Dayak Ngaju di kawasan DAS
Kapuas dan masih terus dipraktikkan hingga sekarang. Penduduk di desa-desa di lokasi penelitian sering
menggunakan istilah bersawah untuk menyebut aktivitas berladang, karena komoditi utama yang dihasilkan
adalah padi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Peladang menerapkan sistem rotasi
lahan, dimana suatu bidang lahan akan diberakan dalam jangka waktu 5-6 tahun. Sebuah keluarga peladang
memerlukan sedikitnya dua petak lahan, dengan masing-masing luasan 1-2 ha, agar bisa menjalankan sistem
rotasi tersebut. Oleh karena itu, akses untuk mendapatkan lahan perladangan merupakan hal penting bagi
penduduk setempat.
Terdapat beberapa cara mendapatkan akses lahan pertanian. Pertama, menurut ketentuan adat, setiap
orang berhak membuka kawasan hutan alam (himba) dimana saja sepanjang lahan masih tersedia, untuk
dikonversi menjadi ladang (tana’). Kemudahan yang diberikan oleh ketentuan adat inilah yang menjadi faktor
pendorong migrasi penduduk antar kampung dan antar daerah aliran sungai. Misal, penduduk yang berasal
dari DAS Kahayan memiliki hak yang sama dengan penduduk di kawasan DAS Kapuas untuk memanfaatkan
areal hutan yang ada di kawasan ini. Begitupun juga sebaliknya, sepanjang areal hutan tersebut belum pernah
dikelola oleh orang lain. Kegiatan pembukaan lahan merupakan suatu cara untuk mengukuhkan klaim atas
lahan (Miles 1976). Oleh karena itu, membuka hutan bisa menjadi langkah pertama untuk mendapatkan
hak pemanfaatan hutan dan lahan pertanian. Peladang dikategorikan sebagai pengguna sah yang dapat
meningkat statusnya sebagai pemilik, jika dia terus melanjutkan pengelolaan lahan.
Kedua, seseorang bisa membuka bahu rambung yaitu hutan sekunder bekas perladangan yang sudah lama
ditinggalkan oleh pemiliknya. Akses untuk membuka ulang kawasan seperti ini memerlukan beberapa
persyaratan berdasarkan ketentuan adat. Diantaranya: (a) izin dari pembuka pertama; atau (b) tidak ada
‘tanam tumbuh’ dari pembuka pertama yang terdapat di lokasi hutan, sebagai penanda bekas pengelolaan;
(c) tidak ada pihak yang berkeberatan atas rencana pembukaan, terutama dari orang atau keturunan orang
yang pernah membukanya; atau (d) tidak ada saksi yang menyatakan, orang lain telah membuka dan
mengelolanya menjadi ladang. Persyaratan seperti itu umumnya sulit dipenuhi, karena ahli waris pembuka
pertama berhak mengklaim lokasi itu sebagai ‘harta warisan’ mereka, meskipun hanya melalui satu atau
beberapa pohon penanda yang bisa membuktikan sejarah pengelolaan oleh pewaris mereka. Pohon penanda
tersebut biasanya berupa tanaman buah-buahan. Dengan demikian, kawasan hutan sekunder seperti itu
tergolong sebagai akses terbatas.
Ketiga, seseorang bisa bergabung dalam pengelolaan kolektif berupa handil. Siapapun yang menjadi anggota
handil bisa memperoleh akses penggunaan lahan, karena handil tersebut berada di wilayah kampung dan
dikelola oleh warganya. Seseorang dapat menjadi anggota kelompok handil di kampung lain dengan cara
membayar uang masuk yang besarnya ditetapkan oleh pengurus handil. Informan menyebutkan, hubungan
kekerabatan mempermudah seseorang untuk bergabung dalam kelompok handil di desa lain. Hubungan
kekerabatan ini merupakan mekanisme yang berlaku umum, agar seseorang bisa mendapatkan akses
pemanfaatan lahan pertanian melalui handil. Setelah menjadi anggota handil, seseorang harus mengikuti
berbagai aturan yang disepakati, untuk mempertahankan hak keanggotaannya. Misal, berkaitan dengan
gotong royong pemeliharaan parit handil, ketaatan dalam menjalankan tertib tanam yang ditetapkan oleh
kepala handil dan kepala padang, dan menjalankan ketentuan pengelolaan lahan di setiap musim tanam.
Setiap handil biasanya membuat ketentuan, misalnya hak keanggotaan seseorang bisa hilang jika tidak
mengelola lahan selama tiga tahun berturut-turut (lihat: Kotak 8). Hal ini sedikit berbeda dengan lahan areal
perladangan yang dibuka secara mandiri, karena ketentuan tiga tahun tidak dikenal sepanjang ada awan
pailangek (bekas tangan) yang terdapat di lahan tersebut. Jika dilihat dari statusnya, menurut kategori
Schlager & Ostrom (1992), seorang anggota handil bisa dikategorikan sebagai pengguna sah, sedangkan
pengurus handil (kepala handil dan kepala padang) tergolong sebagai pemangku. Pemangku handil dapat
mengalihkan sementara hak pengelolaan tersebut kepada pengguna lain yang bisa menaati peraturan handil.
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Pengelola handil biasanya adalah warga yang berinisiatif membentuk handil. Dalam berbagai kasus, jabatan
kepala handil dapat dipegang dalam jangka waktu lama, bahkan diteruskan oleh anggota keluarganya. Pada
kasus lain, pengurus handil bisa berganti setelah periode waktu tertentu, seperti yang ditemukan di Desa
Katimpun. Pada prinsipnya, menjadi pengurus handil adalah mengelola kelompok tani yang beranggotakan
petani. Pengurus handil dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara anggota dengan pihak luar,
seperti instansi pemerintah, untuk memperoleh bantuan sarana pendukung pertanian. Dengan posisi
tersebut, pengurus handil memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapat akses informasi terkait bantuan
dan jaringan dari luar desa. Menurut penuturan sejumlah informan, akses tersebut bisa dimanfaatkan oleh
pengurus handil untuk tujuan yang tidak menguntungkan anggota handil. Dengan kata lain, status dan
kewenangan yang dimiliki oleh para pengurus handil dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan akses informasi
dan sumber daya ekonomi dari pihak lain, baik untuk kepentingan para anggota handil maupun kepentingan
mereka sendiri (lihat: kotak 18).
Kotak 18. Kasus upaya monopoli

Pada pertengahan 2011, terjadi konflik di sebuah kampung di Blok E yang berkaitan dengan penguasaan
kawasan handil di Sungai Tahawung Hai. Sebuah perusahaan tambang batubara memerlukan lahan di kampung
tersebut untuk digunakan sebagai lokasi penampungan sementara sebelum bijih batubara diangkut dengan
kapal melalui Sungai Kapuas. Kepala Dusun, yang memegang surat yang menyatakan kepemilikannya atas
sebidang lahan dekat sungai, menjual tanah seluas 52 ha seharga 10 juta rupiah/ha kepada perusahaan.
Perusahaan telah melakukan pembayaran pertama, sebesar 320 juta rupiah. Saat warga kampung mengetahui
transaksi tersebut, mereka menuntut bagian. Mereka menganggap lahan yang dijual tersebut adalah kawasan
handil yang menjadi milik bersama, bukan milik pribadi. Ketegangan antara warga dan pemimpin kampung
sempat terjadi, namun dapat dimediasi oleh Kepala Desa, dan disepakati bahwa sisa uang sebesar 200 juta
rupiah akan dibagikan kepada warga.
Meskipun persoalan dianggap selesai, warga terus membicarakannya. Kejadian ini dinilai memonopoli hak atas
lahan desa melalui penggunaan surat-surat yang dimiliki oleh Kepala Dusun. Dia mengklaim lahan tersebut
adalah warisan dari orangtuanya. Informan di kampung mengatakan perusahaan bersedia membayar setelah
areal 52 ha itu dipecah ke dalam beberapa SP (Surat Pernyataan). Kepala Dusun mengakomodasikannya dengan
membuat sejumlah SP atas nama anggota-anggota keluarganya.
Lebih lanjut, perusahaan batubara juga memberikan bantuan berupa generator listrik untuk penerangan
jalan di sepanjang dusun. Warga menyediakan tiang, sementara perusahaan menyediakan kabel dan bola
lampu. Generator tersebut ditempatkan di rumah Kepala Dusun. Untuk membeli bahan bakar, warga sepakat
membayar iuran sebesar Rp5.000/bulan. Awalnya, listrik hanya digunakan untuk penerangan jalan dan rumah
Kepala Dusun. Tetapi, setelah Kepala Dusun menyambungkan aliran listrik ke rumah anak-anaknya, warga
menolak membayar iuran, sehingga Kepala Dusun terpaksa menanggung seluruh biaya bahan bakar.
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Kunci terbentuknya handil adalah adanya orang yang memiliki inisiatif dan kemauan untuk menggerakkan
warga kampung guna bersama-sama membuka lahan pertanian baru. Orang seperti inilah yang dipercaya para
anggota untuk menjadi pengurus handil. Di sebuah kampung di Blok E, pimpinan kampung berinisiatif untuk
membentuk handil yang akan digunakan sebagai lokasi persawahan. Lalu, kampung tersebut mengajukan
proposal bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun kanal. Saluran kanal sudah dibangun dua
tahun lalu dan lahan di kedua sisi kanal telah dibagi ke dalam beberapa kapling. Lalu, kapling lahan ditawarkan
kepada warga kampung untuk diolah menjadi lahan pertanian padi dan sayuran. Dikarenakan tidak banyak
warga yang mengelola lahan tersebut, orang yang berinisiatif membentuk handil memanfaatkannya untuk
dikelola oleh anggota-anggota keluarganya, sehingga klaim penguasaan atas lahan di sepanjang jalur kanal
dipegang oleh keluarganya. Klaim ini menjadi lebih kuat, karena alur sungai yang berbatasan dengan lokasi
handil yang baru dibuka dimiliki oleh keluarga yang sama. Dalam kasus seperti ini, bantuan pemerintah
idealnya dapat mendorong kegiatan pengelolaan lahan pertanian warga. Namun , pihak yang memperoleh
akses terhadap bantuan pemerintah tersebut, dimungkinkan terbatas kepada keluarga/beberapa keluarga
tertentu di desa yang menjadi inisiator pengusulan permohonan bantuan. Tetapi dalam kasus ini, tidak ada
maksud inisiator untuk mendahulukan kepentingan keluarganya, karena usulan diajukan atas nama warga
dan untuk memajukan pertanian warga. Hanya pada kenyataannya, sistem pengelolaan handil bisa lebih
banyak menguntungkan pihak-pihak yang memiliki inisiatif pengajuan propoasl, yaitu elit desa yang seringkali
merangkap sebagai pemimpin formal dan informal di sebuah kampung.
Peladang memiliki sejumlah pilihan untuk mempertahankan kepemilikan lahan yang dikelolanya. Menanam
pohon produktif merupakan cara paling efektif dan dapat diterima secara kultural sebagai bukti klaim
penguasaan. Tanaman karet (Hevea brasiliensis) sering digunakan sebagai penanda klaim kepemilikan,
terutama karena tanaman tersebut dapat tumbuh selama beberapa dekade dan anakannya yang terus tumbuh
di sela-sela pohon karet tua, secara fungsional memperbaharui klaim tersebut. Selain itu, pengelolaan lahan
kebun karet menuntut pemiliknya untuk terus memelihara lahannya, meskipun hasilnya tidak dimanfaatkan.
Menurut ketentuan adat masyarakat Dayak Ngaju, tumbuhnya pohon karet di atas lahan cukup efektif sebagai
bukti ‘bekas tangan’ untuk mengklaim penguasaan atas lahan tersebut.
Pohon para atau karet kini diasosiasikan dengan domain kepemilikan pribadi, ketika tanaman tersebut
dibawa dan ditanam secara komersial di Asia Tenggara. Berbeda halnya dengan di daerah asalnya, yaitu
Amerika Selatan, dimana karet dianggap sebagai tumbuhan liar sehingga diasosiasikan dengan domain publik
dan alamiah (Dove 2002). Dengan kata lain, di Asia Tenggara (termasuk di desa-desa dilokasi penelitian),
karet menjadi penanda domain kepemilikan pribadi atas lahan tempat dimana karet tumbuh. Kajian Peluso
di Kalimantan Barat (2009) juga menunjukkan, tanaman karet berperan penting bukan hanya membentuk
lanskap dan strategi mata pencaharian penduduk serta lingkungan mereka, tetapi juga dalam memproduksi
dan menguatkan identitas etnik dan kebangsaan. Lebih jauh, pengamatan Peluso (2009:62-63) menunjukkan,
penanaman karet di lahan bekas ladang semakin meluas sehingga ketersediaan lahan terus berkurang30, yang
sebagian dapat dikaitkan dengan penggunaan tanaman karet untuk menegaskan kepemilikan pribadi atau
individualisasi properti.
Menanam rotan juga efektif sebagai mekanisme untuk mempertahankan akses terhadap lahan pertanian.
Namun belakangan ini, insentif untuk menanam rotan berkurang. Petani berpendapat nilai ekonomi rotan
semakin rendah, sehingga mereka mulai menanam jenis tanaman buah-buahan seperti nangka, durian,
mangga, serta tanaman tahunan seperti pisang dan nanas.

Akibatnya, terjadi penurunan produksi padi ladang. Petani tidak mampu memproduksi padi untuk kebutuhan mereka selama satu tahun, sehingga
hasil dari kebun karet digunakan untuk membeli bahan pangan.
30
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Upaya-upaya monopoli lahan
Keterbatasan areal tanah mineral membuat warga yang tidak memiliki lahan mencari alternatif lain di luar
kampung, seperti mengikuti kelompok handil di kampung lain, seperti telah dijelaskan di atas. Karakteristik
ekologi lahan gambut membatasi warga untuk membuka lahan pertanian lebih jauh ke arah gambut (di luar
batas tanah mineral)31. Selain itu, klaim penguasaan atas tanah dari orang atau keluarga tertentu juga dapat
membatasi akses pihak lain untuk membuka lahan di suatu area. Terlebih jika di lahan tersebut terdapat
‘bekas tangan’, meskipun lahan tidak digunakan. Akses pihak lain terhadap lahan kosong juga bisa terhambat
jika bagian depan lahan telah kuasai orang lain, sehingga tidak ada jalan yang dapat dilalui perahu. Berikut
adalah beberapa contoh kasus:
1.

Seseorang atau sebuah keluarga membuka lahan kosong di sisi sebuah sungai atau anak sungai, dengan
menanami bagian depan lahan yang berbatasan dengan sungai. Lahan tersebut bisa ditanami karet atau
tanaman lain sepanjang ratusan meter di sisi sungai. Sementara itu, bagian belakang lahan belum atau
tidak ditanami sama sekali. Namun, karena bagian depan lahan sudah dikuasai, orang lain tidak dapat
memanfaatkan lahan kosong di bagian belakang, karena tidak bisa menjangkaunya.

2.

Seseorang atau sebuah keluarga membuka lahan kosong di sisi sungai atau anak sungai sepanjang
ratusan meter, dengan membuat kapling-kapling di sepanjang sisi sungai. Sebagian dari kapling tersebut
dibiarkan tetap kosong. Lahan kosong seperti itu biasanya tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain.
Mereka berasumsi pembuka pertama telah mencadangkan lahan tersebut untuk digunakan dikemudian
hari.

3.

Seseorang atau sebuah keluarga mengelola lahan di kedua sisi sungai/anak sungai, sehingga diasumsikan
bahwa mereka sudah menguasai lahan diantara kedua sisinya. Klaim terjadi karena investasi yang
berkelanjutan dari orang atau keluarga tersebut untuk memelihara lahan di kedua sisi sungai/anak
sungai. Lebih lanjut, jika mereka secara kontinyu memanfaatkan jalur sungai untuk areal penangkapan
ikan, maka mereka bisa mengklaim lahan di kedua sisinya, berikut aliran sungainya. Orang lain umumnya
enggan untuk memasuki kawasan tersebut tanpa izin dari orang atau keluarga yang pertama kali
mengklaimnya.

Cara pertama dan kedua kurang bisa diterima secara sosial, jika dilakukan dengan sengaja untuk membiarkan
lahan kosong di antara lahan-lahan yang sudah dikelola. Meskipun tidak dianggap sebagai sebuah tindakan
melawan hukum, penduduk setempat menyebut monopoli lahan seperti itu dengan istilah mapakehang
petak atau mangoho32.
Hasil kebun
Pemilik kebun karet maupun rotan memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil kebunnya. Namun,
hasil kebun tidak selalu dikelola dan dipanen oleh pemilik. Warga lain juga dapat memperoleh akses untuk
mendapatkan manfaat dari hasil kebun karet dan rotan melalui sistem bagi hasil atau pengupahan. Dalam
situasi demikian, penyadap karet atau pemungut rotan dapat digolongkan sebagai pengguna sah, yang hanya
berhak memungut hasil. Orang-orang seperti ini bisa ditemukan hampir di semua desa. Mereka umumnya
adalah warga yang tidak memiliki kebun karet atau memilikinya tetapi belum produktif. Pemilik kebun rotan

Contoh, batas tanah mineral dan tanah gambut di DAS Mantangai. Informan di Mantangai Hulu dan Mantangai Tengah menceritakan, tanah mineral
yang bisa dikelola untuk perladangan padi hanya ada hingga anak sungai Saka Pudik di sisi kiri sungai dan Saka Dahirang di sebelah kanan sungai. Dari
batas anak sungai tersebut ke arah hulu sudah tergolong tanah gambut. Kegiatan ekonomi penduduk di bagian hulu tersebut hanya ekstraksi hasil
hutan dan penangkapan ikan.
32
Istilah mapakehang petak awalnya bermakna netral, yaitu tindakan melindungi lahan milik sendiri dari orang yang hendak mengambil hasilnya.
Tetapi, dikarenakan hasil tanaman belum atau tidak ada, maka tindakan melindungi lahan tersebut dikategorikan sebagai bentuk monopoli agar
orang lain tidak bisa mengakses manfaat dari lahan tersebut. Istilah mangoho bermakna negatif, yaitu tindakan monopoli atau manipulatif untuk
kepentingan sendiri.
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biasanya menyerahkan urusan pemanenan kepada orang lain dengan cara borongan, yang biasanya diberikan
kepada orang-orang yang dianggap memiliki keterampilan teknis untuk memanen rotan (umumnya penduduk
yang berasal dari Dadahup). Beberapa orang tertentu, seperti di Katimpun, dianggap mampu memanen rotan
secara borongan, dengan mengkoordinir orang-orang dari Dadahup sebagai anggota tim kerjanya. Orangorang tersebut memiliki jaringan kerja dengan toke penampung rotan di Dadahup. Dalam hal ini, toke tidak
berhubungan langsung dengan pemilik rotan, namun melalui informasi dan jaringan pasar yang dia miliki.
Namun secara tidak langsung, kehadiran mereka membuka akses bagi orang-orang dari Dadahup untuk
mendapatkan manfaat dari penjualan dan panen rotan.
Sementara itu, petani karet biasanya langsung menjual getah karet kepada agen-agen pengumpul di desa
atau kepada toke yang datang ke desa. Para agen tersebut biasanya memiliki hubungan bisnis dengan toke
besar di Mantangai, Kaladan, dan tempat-tempat lain di hilir. Mereka tidak memiliki kuasa langsung dengan
petani pemilik karet, karena petani bebas menjual kepada siapapun yang dikehendaki. Namun demikian,
penguasaan informasi pasar karet dan modal menjadikan mereka sebagai aktor penentu dalam mata rantai
perdagangan karet di desa-desa. Meskipun tidak berlaku umum, ditemukan indikasi bahwa diantara penduduk
dan beberapa toke karet terjalin hubungan patron-klien, khususnya dengan toke karet yang mengoperasikan
kapal dagang ke desa-desa. Contoh, sebagian warga di Tanjung Kalanis mengaku, mereka menjual getah karet
kepada toke tertentu yang datang ke desa, karena toke tersebut memberikan bantuan berupa pinjaman uang
atau barang kebutuhan pokok saat mereka kesulitan uang. Penduduk lokal menyebut pinjaman tersebut
dengan istilah ngabun (berhutang), yang biasanya dibayar dengan cara mencicil saat menjual getah karet.
Lahan gambut
Sejauh yang diketahui, tidak ada aturan adat yang khusus mengatur pemanfaatan dan penguasaan lahan
gambut. Butir-butir hukum adat yang dikukuhkan dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 (Ilon 1987)
tidak secara eksplisit membicarakan lahan gambut. Aturan-aturan yang berkenaan dengan aktivitas pertanian
biasanya hanya berkenaan dengan sengketa pemanfaatan hutan untuk berladang/berkebun buah-buahan,
warisan tanah ladang, dan sebagainya. Secara agronomis, hal tersebut pada umumnya berasosiasi dengan
lokasi-lokasi di tanah mineral (lihat: Kotak 16). Dalam salah satu pasal (Pasal 92), disebutkan tentang ‘hadat
panggul, sapindang, tatas lauk, rintis pantung, tanggiran sungai, dan danau’ yang berkaitan dengan berbagai
kegiatan ekstraktif. Salah satu diantaranya yang diperkirakan berkenaan dengan lokasi tanah gambut adalah
rintis panting. Seorang informan menjelaskan keterkaitannya dengan pengaturan akses penguasaan jalur jalan
(rintis) yang dibuat untuk mengumpulkan getah pohon pantung (jelutung) di hutan, tetapi tidak berhubungan
dengan tanah dimana pohon pantung tersebut tumbuh.
Seorang mantir (jabatan lembaga adat di tingkat desa) di lokasi penelitian menjelaskan, aturan adat mereka
hanya berlaku untuk menangani sengketa di lahan pertanian tanah mineral, tidak menjangkau kawasan lahan
gambut. Oleh karena itu, warga setempat mengkonsepsikan lahan gambut sebagai sumber daya akses bebas.
Menurut informan, konsep akses bebas itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa melarang kedatangan
orang-orang dari luar desa dan luar Mantangai ke wilayahnya pada masa booming ‘kerja kayu’ (bagawi
batang) di 1980an dan 1990an.
Hingga pembangunan kanal-kanal proyek PLG, wacana penduduk tentang lahan gambut hanya berkenaan
dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di atasnya, seperti pepohonan, hewan buruan, dan sumber
daya perairan. Saat itu, hanya jenis-jenis sumber daya tersebut yang dapat dimanfaatkan dari lahan gambut.
Penduduk tidak dapat memanfaatkan tanah gambut untuk areal pertanian. Salah satu kegagalan proyek PLG
adalah fakta bahwa lahan gambut di daerah tersebut, secara teknis maupun ekologis, tidak sesuai untuk lahan
pertanian. Oleh karena itu, cukup beralasan jika aturan adat komunitas setempat tidak mencakup penataan
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kegiatan manusia di kawasan lahan gambut, selain dari ekstraksi hutan (seperti pantung, katiau, hangkang,
ehang, kayu bulat, kulit gemor, dan sebagainya). Dengan kata lain, yang terdapat di kawasan gambut hanya
akses pemanfaatan, sehingga aktor yang memanfaatkannya terbatas pada pengguna sah, bukan pemangku
atau pemilik sumber daya33.
Tipologi akses terhadap tanah gambut berubah setelah adanya galian kanal PLG. Kanal tersebut menjadi
alat akselerasi penduduk untuk mengakses sumber daya di kawasan gambut (gambaran mengenai perluasan
akses pemanfaatan hasil hutan yang demikian cepat didiskusikan pada Bagian 4.2.3). Dalam hal ini, poin
utamanya adalah akses untuk memasuki kawasan lahan gambut. Terbukanya jalur transportasi baru melalui
kanal-kanal memungkinkan penduduk untuk masuk lebih jauh ke kawasan gambut. Tanggul-tanggul kanal
dengan ukuran yang lebar dan struktur yang padat menjadi sasaran pertama bagi sebagian penduduk untuk
bercocok tanam (seperti: buah-buahan, karet, dan kayu sengon). Selain itu, bagi mereka, cara tersebut dapat
digunakan untuk menegaskan klaim penguasaan. Kondisi seperti ini banyak ditemukan terutama di lokasi
yang masih berdekatan dengan area permukiman di Blok A. Oleh karena itu, area pengelolaannya (yang
diperkuat dengan kegiatan bertani) menjadi lebih luas dari batas-batas tradisional yang sebelumnya dikenal
(yaitu sebatas tanah mineral). Namun, seiring dengan semakin produktifnya karet yang ditanam di lahan
gambut, para pengaku ini mengkonsepsikan diri sebagai pemilik. Hal tersebut dapat dianggap bermasalah
secara hukum, meskipun dapat diterima secara sosial.
Tipe-tipe klaim penguasaan lahan gambut
(1) Kasus mapakehang petak atau monopoli di lahan gambut
Disengaja atau tidak untuk tujuan memonopoli lahan, terdapat kasus mengenai warga desa di lokasi penelitian
yang mengklaim penguasaan atas hamparan tanah gambut di Sungai Pungguk seluas 100 hektar. Klaim atas
lahan tersebut didasari oleh pengakuan pengaku yang pernah membuat tatas di lokasi itu. Keterangan dalam
dokumen SP menyebutkan, tanah tersebut digunakan untuk lahan persawahan, perkebunan karet, dan rotan.
SP yang dimaksud dibuat pada awal 1996. Di dalam SP, juga terdapat informasi tentang riwayat tanah tersebut:
“Pada tahun 1990 telah digarap untuk persawahan, kurang lebih 400 borongan, serta pembersihan sungai
atau buat tatas kurang lebih 8000 meter dengan biaya kurang lebih Rp 10.000.000, dan sudah ada penanaman
karet”
SP tersebut ditandatangani oleh pengaku di atas materai, disertai dengan tanda tangan dan stempel kepala
desa dan kepala adat di Mantangai (damang), serta empat orang saksi yang terdiri dari tiga orang ketua RT
(Rukun Tetangga) dan seorang ketua LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Hal yang menarik dalam
surat tersebut adalah fakta bahwa seluruh batas-batas tanah yang diklaim bersinggungan dengan tanah
negara.
Tidak diketahui dengan pasti mengenai validitas SP tersebut. Namun, terdapat beberapa informasi yang
sepertinya tidak sesuai dengan kondisi aktual di lahan gambut, misalnya: (a) tujuan penggunaan untuk lahan
persawahan (ladang) tidak sesuai dengan kenyataan, karena belum ada padi ladang yang berhasil ditanam di
lahan gambut; (b) sejauh yang diketahui, tanaman karet hanya bisa ditanam di lahan gambut tipis (dahanen);
(c) penyebutan tanah negara sebagai batas lahan menimbulkan pertanyaan, yaitu: bagaimana seseorang bisa
mendapatkan hak penguasaan 100 ha lahan di tengah-tengah tanah negara?; (d) asumsi biaya pembuatan
tatas terlalu murah, yaitu rata-rata sekitar Rp1.250/meter di 1990an.

Di awal 1980an, pemanfaatan kawasan ini secara formal diserahkan kepada pihak swasta melalui konsesi HPH, sehingga penduduk lokal yang bekerja
mencari kulit kayu maupun kayu bulat di area konsesi tersebut dapat dikategorikan sebagai pengguna tidak sah. Berdasarkan hukum positif, mereka
menjadi pengguna tidak sah, meskipun menurut aturan adat status mereka adalah pengguna sah. Perusahaan HPH dapat dikategorikan sebagai
pemangku, sedangkan pemiliknya adalah pemerintah (Departemen Kehutanan).
33
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Kotak 19. Pertanda resistensi
Di dekat lokasi reforestasi KFCP, di salah satu desa, terdapat dua papan
nama seperti terlihat pada gambar di sebelah kiri. Di papan pertama tertulis
“Perhatian. Tamu Masuk Lokasi. Lapor”, sedangkan papan ke dua bertuliskan:
“An. Kambehai”. Dalam Bahasa Dayak Ngaju, kambehai adalah sebutan untuk
hantu besar atau makhluk halus jahat berbadan besar yang mengganggu
orang.
Seorang informan menyebutkan, papan nama tersebut dibuat oleh dua
orang yang berbeda. Papan pertama dibuat oleh pengaku, sedangkan yang
kedua oleh warga biasa. Papan pertama menunjukkan klaim, ditunjukkan
oleh keterangan bahwa tamu yang datang harus melapor kepadanya.
Papan kedua menunjukkan, bukan hanya pemiliknya yang tak diketahui,
tetapi juga bermakna olok-olok terhadap pengaku atau pihak lain. Dengan
mengatasnamakan kambehai, pembuatnya diduga sedang menunjuk pengaku
sebagai kambehai yang mengganggu kepentingan orang banyak. Atau, bisa
juga dia berada dalam posisi yang sama dengan pengaku, sehingga peringatan
tersebut ditujukan kepada orang luar yang datang ke sana

Terlepas dari validitas SP tersebut, klaim penguasaan atas lahan seperti itu memunculkan perbedaan pendapat
dengan pelaksana program konservasi yang hendak melaksanakan program penanaman pohon di sekitar
lahan. Dalam perspektif hukum positif yang berkenaan dengan status kawasan hutan di daerah tersebut,
maka klaim pengaku sangat lemah. Dapat dikategorikan bahwa akses terhadap sumber daya yang diakui oleh
pengaku bukan berbasis hukum. Kedudukan SP tanah juga tidak mendapat pengesahan oleh prosedur hukum
formal. Dari sisi sosial, klaim terhadap lahan gambut tidak mendapat dukungan, meskipun upaya penggunaan
aturan adat terkait pembuatan tatas bisa dimaklumi. Namun demikian, seperti akan dijelaskan pada contoh
lain di bawah, pembuatan tatas menurut aturan adat dan konvensi masyarakat setempat tidak sah untuk
dijadikan dasar klaim penguasaan atas tanah di sekitarnya. Lebih dari itu, warga lokal mengkategorikan
tindakan monopoli lahan seperti ini sebagai mapakehang petak atau mangoho, sehingga tidak mendapat
apresiasi dari masyarakat.
Contoh lain yang masih tergolong sebagai klaim monopoli mapakehang petak atau mangoho adalah kasus
yang juga ditemukan di desa yang sama yang berlokasi di Sungai Kurik (Blok E). Seorang pengaku mengklaim
memiliki lahan seluas 3.200 ha yang dihitung dengan cara mengalikan panjang tatas induk sepanjang 8 km
dengan panjang cabang tatas di kiri dan kanannya sekitar 2 km. Dalam selembar kertas bernama “Surat
Pernyataan atas Tanah dan Tatah untuk tanaman kebun Jelutung dan Tatah Ikan” yang dibuat di tahun 1977,
dinyatakan oleh pengaku bahwa ia memiliki tatas ikan (10.000 x 2 m), berikut tanah untuk kebun jelutung dan
gemor yang berukuran 8.000 x 4.000 meter yang dikelola dengan modal sendiri. Surat tersebut ditandatangani
oleh pengaku, Kepala Desa Katunjung dan Damang Kepala Adat Mantangai, disertai dengan stempel, namun
tidak ada tanda tangan saksi batas34. Sejumlah informan mengatakan, model-model penguasaan lahan seperti
ini, umum ditemukan di desa-desa di lokasi penelitian, meskipun tidak banyak35.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pengaku maupun warga lain, diketahui bahwa lokasi tersebut dikenal sebagai tempat
pengaku membuat tatas. Hingga sekarang, ia masih mengelolanya, antara lain dengan mengambil kulit gemor. Pengaku membuat tatas dengan cara
menyambung Sungai Kurik. Di bagian ujung sungai tersebut (pada kedua sisinya), terdapat kebun karet milik keluarga pengaku. Terdapat beberapa
pemilik kebun karet lainnya yang berlokasi di antara muara sungai (pertemuan dengan Sungai Kapuas) dan lokasi kebun karet pengaku. Namun, dari
ujung sungai hingga ujung tatas, seluruhnya diklaim sebagai milik pengaku.
35
Berdasarkan keterangan dari informan, terdapat indikasi kuat bahwa aktor yang melakukan monopoli lahan seperti itu adalah mereka yang memiliki
pengetahuan luas tentang adat yang sebagian berstatus ketua adat di kampungnya.
34

Pemetaan Sosial Akses Terhadap Hutan dan Lahan Gambut

57

(2) Kasus sindikasi pembuatan SP di lahan gambut
Istilah ‘SP terbang’ cukup luas dikenal oleh warga hampir di semua lokasi penelitian, khususnya di Blok A
mulai dari Mantangai hingga Katunjung. Istilah tersebut mengacu pada beredarnya surat-surat pernyataan
kepemilikan tanah yang tidak jelas kesahannya, namun sudah diperjual-belikan. Orang yang memiliki dan
membeli surat-surat seperti itu diduga berasal dari kawasan Mantangai dan daerah-daerah lain di Kabupaten
Kapuas, bahkan dari provinsi. Surat-surat tersebut dibuat di desa-desa yang memiliki lahan kosong di wilayah
bekas PLG, melalui sindikasi yang melibatkan banyak aktor dari dalam dan luar desa.
Seorang informan yang mengaku pernah terlibat dalam proses pembuatan surat-surat tersebut menjelaskan,
pembuatan SP seperti itu terjadi sebelum 2008. Saat itu, beredar informasi di tengah warga bahwa sejumlah
perusahaan perkebunan sawit akan membuka perkebunan baru di lahan gambut di wilayah Mantangai36. Di
sejumlah desa, mulai dari Mantangai hingga Katunjung, elit desa (baik pimpinan formal maupun informal)
menyusun semacam kesepakatan bahwa warga lokal harus mendapatkan manfaat langsung dari kehadiran
perusahaan melalui berbagai skema. Skema yang beredar di tengah masyarakat, antara lain adalah keterlibatan
warga dalam sistem kebun plasma dimana setiap KK yang terlibat akan mendapatkan dua hektar lahan sawit.
Sebagian warga juga menyebutkan, terlebih dahulu warga memperoleh bagian dari lahan kosong yang ada di
setiap desa. Setelah itu, baru dibuatkan SP agar perusahaan memberikan ganti rugi kepada pemilik SP. Bahkan,
menurut informan, terdapat elit desa yang berkolaborasi dengan perusahaan tertentu untuk membantu
perusahaan tersebut mendapatkan dukungan warga.
Informasi rencana kehadiran perusahaan perkebunan sawit yang menyebar luas mendorong sejumlah aktor
membuat spekulasi-spekulasi penguasaan lahan gambut. Yang pertama kali memperoleh informasi adalah
mereka yang memiliki jaringan dengan pihak luar, khususnya dengan orang-orang yang tinggal di ibukota
kabupaten dan provinsi. Pihak-pihak luar tersebut diantaranya terdiri dari kerabat yang berasal dari desa-desa
di kawasan Mantangai, staf pemerintahan, dan orang yang memiliki hubungan dengan investor.
Pada contoh sindikasi yang muncul pertama kali di Kalumpang dan Kaladan, aktor-aktor penghubung yang
berperan aktif adalah warga yang berasal dari desa tersebut, namun bermukim di ibukota kabupaten dan
provinsi. Selanjutnya, muncul sindikat-sindikat yang berporos di setiap desa. Informan yang memberikan
keterangan tersebut mengatakan bahwa Ia pernah ‘bermain’ dengan aktor-aktor kunci dari desa lain. Secara
ringkas, sindikasi ini bekerja dengan cara membuat formulir SP yang telah ditandatangani Kepala Desa, lalu
menjualnya kepada warga yang berminat. Warga tersebut diiming-imingi bahwa SP dapat digunakan untuk
mengklaim ganti rugi dari perusahaan sawit.
Kondisi tersebut berbeda dengan standar pembuatan SP yang umum. Inisiatif pembuatan SP muncul dari
warga yang memiliki tanah. Sementara itu, ‘SP terbang’ diinisiasi oleh para aktor yang terlibat dalam sindikat.
Informan mengaku, kelompoknya menyiapkan ratusan blangko SP yang sudah dibubuhi stempel dan tanda
tangan Kepala Desa. Setelah ada warga yang berminat membeli SP, barulah nama dan tanda tangan warga
tersebut dituliskan dalam SP dan dianggap sebagai pihak yang membuat ‘pernyataan’. Setiap SP dijual seharga
Rp250.000, dengan asumsi pembeli berhak mendapatkan lahan seluas 2 ha. Pembeli dinformasikan, jika
perusahaan sawit membuka lahan di desanya, pemiliki SP bisa bergabung dalam skema kebun plasma. SP
ini biasanya tidak diserahkan langsung kepada pembeli, dengan alasan bahwa statusnya akan ditingkatkan
menjadi SKT (Surat Keterangan Tanah) yang akan ditanda tangani oleh Camat setempat. Pembeli juga
diberitahu, urusan perubahan status SP tersebut akan ditangani oleh ‘agen’ yang terlibat dalam sindikat.
Awalnya, setiap desa hanya membuat SP untuk lahan-lahan gambut di wilayah desanya. Menurut informan,
kapling-kapling lahan dibuat berdasarkan peta proyek PLG. Namun, batas resmi antar desa tidak jelas dan
kelompok-kelompok sindikasi menggunakan peta yang sama, sehingga terjadi tumpang-tindih SP.

Sebelumnya, terdapat beberapa perusahaan perkebunan sawit yang membuka lahan di kawasan Mantangai, seperti PTG di daerah Lamunti dan PT
RASS di Sei Ahas.
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Lebih lanjut, informan menjelaskan SP terbang hanya ada di atas kertas, sementara lokasi lahan yang
sesungguhnya tidak bisa diverifikasi. Ia dengan yakin mengatakan, hampir semua lahan antara Mantangai dan
Katunjung sudah memiliki SP. Ia juga menginformasikan, kelompoknya membuat SP untuk sekitar 20.000 ha
lahan di kawasan Mantangai. Informan tersebut menjelaskan, jika ada warga yang ingin melihat lokasi lahan,
ia mengatakan:
“Kami tidak menjual tanah, kami menjual surat”37.
Terdapat sejumlah aktor yang berperan dalam jaringan sindikat pembuatan ‘SP terbang’. Di tingkat desa,
beberapa warga berperan sebagai pembuat dokumen. Mereka adalah aktor yang bekerja sama dengan pihak
yang memiliki akses informasi dan jaringan ke perusahaan sawit, serta akses ‘kekuasaan’ dari Kepala Desa.
Kepala Desa bertugas ‘melegalkan’ SP dengan memberikan tanda tangan dan stempel desa (terlepas dari asli
atau palsunya tanda tangan dan stempel tersebut). Lalu, terdapat aktor yang memiliki jaringan informasi dan
akses ke aparat pemerintah untuk mengurus surat tanah. Selain itu, ada pula aktor yang memasarkan SP ke
masyarakat, baik ke sekitar Mantangai, Kuala Kapuas, maupun ke daerah-daerah lain38.
Kotak 20. Kekuatan relatif klaim atas lahan
Masyarakat di desa-desa di lokasi penelitian memiliki konsep tentang tingkat keabsahan klaim penguasaan atas
sebidang lahan. Unsur paling dasar yang dianggap sah secara adat untuk menegaskan klaim kepemilikan pribadi
adalah adanya awan pailangek atau ‘bekas tangan’, berupa tanaman domestik yang tumbuh di atas lahan yang
diklaim, sebagai bukti pengelolaan oleh pewarisnya di masa lalu. Unsur kedua adalah SKT atau SP. Berikut adalah
urutan kekuatan klaim dari terkuat ke terlemah: (i) ‘bekas tangan’ dan SP; (ii) ‘bekas tangan’ tanpa SP; (iii) SP
tanpa ‘bekas tangan’; (iv) tanpa SP dan ‘bekas tangan’.

Tatas
Menurut adat dan konvensi masyarakat setempat, membangun tatas merupakan cara yang sah untuk
memperluas akses seseorang mengambil manfaat dari hasil hutan dan lahan gambut. Tradisi pembuatan
tatas sudah dikenal lama oleh penduduk, jauh sebelum berkembangnya ‘kerja kayu’ pada 1980-1990an.
Perdamaian Tumbang Anoi 1894 juga memiliki beberapa pasal yang menyebutkan istilah rintis pantung
dan tatas lauk (lihat: Ilon 1987). Rintis pantung adalah jalur rintisan yang dibuat oleh pencari getah kayu
menuju ‘pulau kayuan’ di dalam hutan. Jalur rintisan tersebut juga berfungsi sebagai penanda klaim akses
untuk mengambil hasil hutan di lokasi tertentu. Sementara itu, tatas lauk adalah parit yang dibuat sebagai
lokasi penangkapan ikan di lahan gambut, yang bisa dilalui oleh perahu. Parit tersebut biasanya menjadi
jalur penghubung antara sungai dan danau. Seorang informan mengatakan, Tatas Pijap yang terletak di
DAS Mantangai merupakan tatas ikan tertua yang menghubungkan Sungai Mantangai dengan danau. Tatas
tersebut dinamakan sesuai dengan nama pembuatnya. Tatas ini dibuat oleh seorang warga Mantangai Hulu
bernama Pijap puluhan tahun lalu.

Jawaban ini sejalan dengan pernyataan warga di suatu desa tentang tabat yang tidak dapat berfungsi lagi menahan air. Tabat tersebut dibuat oleh
sebuah lembaga konservasi beberapa tahun lalu. Terkait hal ini, warga mengatakan:
37

“Kami tidak merusak tabat, kami hanya membuat sungai.”
Tabat adalah dam yang dibuat untuk menghalangi air mengalir keluar dari tatas atau kanal. Lembaga konservasi Wetland International membendung
kanal-kanal di sejumlah lokasi di areal bekas PLG (sebelum proyek KFCP dimulai), dengan tujuan untuk menahan air agar tetap membasahi lahan
gambut pada musim kemarau. Namun, keberadaan tabat tersebut menyebabkan ces atau kelotok tidak bisa lewat, sehingga menghambat akses
penduduk untuk memasuki kawasan gambut. Menyikapi hal ini, warga tidak merusak tabat, melainkan membuat galian baru di sebelah tatas yang
dibendung sehingga memungkinkan perahu lewat. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang bisa dituduh melanggar hukum.
38
Perlu dicatat, tidak ada Kepala Desa yang mengkonfirmasi secara langsung mengenai perannya dalam proses tersebut. Tetapi, dari wawancara
yang dilakukan dengan salah satu Kepala Desa, ia memberikan pernyataan yang menimbulkan kesan kuat bahwa pilihan terbaik bagi warga desanya
adalah bergabung dengan perusahaan sawit melalui skema kebun plasma. Ia berpendapat bahwa hasil sawit lebih menjanjikan bagi peningkatan
kesejahteraan warga dibandingkan dengan menanam pohon hutan.
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Pembangunan tatas telah lama dilakukan penduduk, yaitu saat mereka mulai mengekstraksi resin atau
getah dari berbagai jenis kayu (seperti hangkang, katiau, ehang, dan pantung), di hutan dan lahan gambut.
Keberadaan tatas juga sangat penting ketika komoditas kulit kayu gemor sangat diminati pasar, terlebih saat
booming ‘kerja kayu’ di 1980an. Saat itu, tatas merupakan satu-satunya sarana bagi warga untuk mencari
kayu di berbagai lokasi yang jauh dari sungai, sehingga tatas merupakan investasi penting bagi mereka. Tatas
dibangun dengan cara membuat saluran dari tepi sungai atau menyambung dari alur sungai. Tatas dinamai
sesuai dengan nama pembuatnya, namun orang lain dapat membangun cabang dari tatas tersebut atas ijin
pembuat.
Tatas dibuat menuju ‘pulau kayuan’, yaitu lokasi dimana terdapat banyak pohon kayu yang bisa ditebang.
Pembangunan tatas membutuhkan modal besar, yang sebagian besar dialokasikan untuk membayar upah.
Karena itu, sebelum membangun tatas, seseorang akan menganalisis biaya dan manfaatnya, yang didasari
oleh perkiraan nilai ekonomi kayu yang bisa ditebang di ‘pulau kayuan’.
Penamaan tatas dengan nama pembuat tatas pertama, merupakan tanda pengukuhan terhadap akses
seseorang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di jalur tatas tersebut39. Dengan demikian,
berdasarkan konvensi yang hidup di tengah masyarakat, pembuat tatas adalah pemilik. Hak pemanfaatan
sumber daya alam di jalur tatas dianggap sah sepanjang tatas tersebut masih dipelihara dan digunakan untuk
memanfaatkan sumber daya. Oleh karena itu, jika tatas tidak dipelihara dan digunakan lagi oleh pemiliknya
dalam jangka waktu lama, maka basis klaim terhadap tatas tersebut hilang.
Akses pemanfaatan hasil-hasil hutan
Pemilik tatas dapat mengklaim akses pemanfaatan atas semua sumber daya yang ada di dalam air (seperti
ikan) dan di dalam hutan (seperti getah-getahan, kulit kayu, dan batang kayu), sejauh 500 m dari sisi kiri dan
kanan jalur tatas. Hal tersebut merupakan kesepakatan yang secara umum diterima oleh warga. Namun,
sejumlah informan mengatakan, normalnya kelompok penebang kayu hanya mampu menarik balok kayu
sejauh tidak lebih dari 200 m, dari pohon menuju tatas.
Fakta di lapangan menunjukkan, proses pembangunan tatas adalah pekerjaan bertahap, bersamaan dengan
pemanfaatan sumber daya di kedua sisi dan ujung tatas. Contoh, saat seseorang selesai membangun tatas
sepanjang 8 km, semua sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sekitar jalur tatas tersebut sudah selesai
dipanen.
Para informan mengatakan, hak penguasaan di sepanjang jalur tatas hanya mencakup sumber daya di kawasan
tatas tersebut, namun tidak mencakup tanahnya. Dulu, belum ada kegiatan pemanfaatan lahan gambut, kecuali
ekstraksi tumbuhan. Klaim penguasaan atas tanah gambut mulai muncul setelah terbangunnya kanal-kanal
untuk proyek PLG. Belakangan ini, berkembang rumor di antara warga bahwa investor luar akan membuka
perkebunan sawit di lahan gambut. Sebagian penduduk desa mulai membelokkan konvensi penguasaan
sumber daya di jalur tatas untuk kepentingan pribadi. Mereka memperluas makna konvensi tersebut,
sehingga pemanfaatan tidak hanya mencakup sumber daya seperti pohon/tumbuhan, tetapi juga mencakup
tanahnya. Kasus tersebut tergolong monopoli klaim (mapakehang petak atau mangoho), dimana perluasan
klaim penguasaan sudah melampaui batasan konvensi. Klaim seperti itu memang tidak dikategorikan warga
sebagai tindakan ilegal, namun tidak bisa diterima secara sosial. Pemilik tatas bisa melakukan cara lain untuk
memonopoli penguasaan atas lahan gambut, yaitu dengan membuat cabang-cabang tatas dari tatas induk
yang berjarak cukup rapat (sekitar 1 km). Melalui tindakan tersebut, pemilik tatas bisa mengklaim penguasaan
terhadap sumber daya di tatas induk dan di antara cabang-cabang tatas. Cara tersebut dapat diasumsikan
sebagai upaya menghalangi orang lain untuk memanfaatkan sumber daya. Lebih dari itu, ketentuan yang
mengharuskan adanya izin dari pemilik tatas induk untuk membangun cabang dari tatas induknya, dapat
dimanfaatkan olehnya untuk mempraktikkan monopoli. Hal tersebut merupakan ‘mekanisme’ yang sangat

Hampir dapat dipastikan, semua tatas yang ada di area lahan gambut memiliki nama laki-laki. Hal tersebut mengacu kepada kebiasaan penduduk
setempat yang menyatakan bahwa kegiatan ekstraksi hasil hutan seperti getah, kulit, dan kayu adalah pekerjaan laki-laki.
39
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efektif untuk menghambat akses orang lain. Dalam kasus monopoli lahan gambut di Sungai Kurik (Blok E),
klaim penguasaan tatas dikukuhkan dari ujung sungai, karena tatas dibangun dari tepi sungai. Berdasarkan
konvensi, sungai dikonsepsikan sebagai akses publik, tetapi tatas dikategorikan sebagai akses pribadi.
Kotak 21. Pembagian retribusi tatas

Terkadang, sebuah tatas induk memiliki beberapa cabang tatas yang dimiliki oleh beberapa orang berbeda.
Misal, tatas induk dimiliki oleh A dan cabang tatas pertama dimiliki B. Lalu, dari cabang tersebut dibuat cabang
lagi oleh C, kemudian dibuat lagi oleh D. Berdasarkan kondisi ini, berikut adalah aturan pembagian ‘cok’: A
memperoleh 10% dari kayu yang dihasilkan oleh B. Jika C mengeluarkan kayu melalui tatas B dan A, dia wajib
membayar 10% kepada A, lalu A memberikan 2,5% kepada B. Jika D mengeluarkan kayu melewati tatas C, B,
dan A, maka dia harus membayar 10% kepada A, lalu A memberikan 2,5% kepada B, kemudian B memberikan
kepada C sesuai kesepakatan diantara mereka.
Sumber: informan di lokasi penelitian

Hak retribusi di jalur tatas
Seorang pemilik tatas berhak memungut bayaran (disebut cok) dari orang yang menggunakan jalur tatasnya
untuk mengeluarkan kayu dari hutan. Tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya aturan tersebut. Namun,
sejumlah informan mengungkapkan bahwa aturan tersebut sangat efektif di masa ramainya ‘kerja kayu’. Nilai
retribusi yang harus dibayar oleh orang yang mengangkut kayu melalui tatas adalah 10% dari total nilai/
jumlah kayu yang diangkut. Penduduk biasa menyebutnya dengan “10:1”, yaitu dari 10 potong kayu yang
diangkut, pemilik tatas berhak mendapat satu potong.
Aturan 10% tersebut berlaku ketat untuk kayu, tetapi tidak untuk kulit gemor dan rotan. Sejumlah informan
mengatakan, pemilik tatas biasanya menetapkan harga lebih rendah bagi pengumpul kulit gemor dan
rotan, terutama karena pekerjaan tersebut dinilai lebih berat dari kerja kayu, namun hasilnya kecil. Karena
itu, seorang informan di Desa Katunjung menceritakan pengalamannya bahwa pengumpul gemor yang
membawa kulit gemor dari km 27 kanal Sambo (DAS Kahayan) dikenakan bayaran sebesar Rp 50.000, untuk
setiap kuintal kulit gemor kering yang mereka bawa melalui tatas. Jumlah tersebut hampir sama dengan
10% dari total harga jual di Katunjung. Pada kasus lain, seorang pemilik tatas di Tanjung Kalanis mengatakan
bahwa ia tidak lagi memungut cok dari orang yang mencari kulit gemor, ia hanya memungut 10% dari pencari
kayu yang melintasi tatasnya.
Klaim ulang tatas
Setelah pembangunan kanal-kanal PLG di tahun 1995, permukaan air menjadi turun, sehingga menyebabkan
banyak anak-anak sungai dan tatas terputus dan kering. Penduduk mulai menggunakan kanal untuk
mempercepat akselerasi mereka memasuki kawasan hutan dan lahan gambut. Kondisi ini membuat
pemilik tatas merasa dirugikan, karena mereka kehilangan investasi akibat tidak berfungsinya tatas. Tetapi,
menurut keterangan dari sejumlah informan, pemilik tatas telah menerima uang ganti rugi saat dimulainya
pembangunan kanal.
Namun demikian, terdapat kecenderungan dari sekelompok kecil warga untuk menggunakan kepemilikan
tatas, sebagai alat tawar-menawar dengan pihak luar yang melaksanakan program pembangunan (khususnya
konservasi) di kawasan lahan gambut. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan adat dan
konvensi yang hidup di tengah masyarakat menyatakan klaim hak atas jalur tatas hanya berlaku bagi sumber
daya disekeliling tatas, tidak terhadap tanah lahan di sekelilingnya. Klaim tersebut masih bisa dipertahankan
jika masih ada bukti kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti kayu, kulit gemor,
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rotan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perbaruan klaim atas tatas yang tidak berfungsi lagi dapat
dikategorikan sebagai mekanisme untuk mempertahankan akses yang bukan berlandaskan pada prinsip
‘right-based acces’, melainkan lebih kepada relasi-relasi kekuasaan (power relations). Pengecualian dapat
diberikan kepada tatas yang memang masih berfungsi dan dipelihara secara terus-menerus oleh pemiliknya.
4.2.3 Akses mendapatkan hasil hutan
Bagi penduduk lokal, kawasan hutan alam (himba) adalah sumber daya milik bersama sepanjang belum ada
orang yang mengelolanya. Hasil-hasil hutan seperti kayu, kulit kayu, karet, dan rotan telah lama menjadi
sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat di desa-desa sekitar wilayah kerja KFCP.
Ekstraksi getah kayu, kulit gemor, dan rotan
Ekstraksi getah karet, kulit kayu, balok kayu, dan rotan dipengaruhi oleh permintaan pasar. Penduduk pernah
mengenal pengumpulan getah kayu pantung, ehang, katiau, dan hangkang, meskipun sekarang sudah tidak
ada lagi. Walaupun warga masih mengumpulkan kulit kayu dan rotan, kedua komoditas tersebut sedang
mengalami stagnasi karena harga jualnya yang sangat rendah dan terbatasnya pasokan. Sejumlah warga
masih mengumpul kedua komoditas itu, tapi sebagian lainnya sudah mulai beralih ke penambangan emas
dan perkebunan karet skala kecil.
Kegiatan esktraksi sumber daya alam didasarkan pada prinsip ‘siapa cepat dia dapat’, suatu prinsip yang
mendorong terjadinya eksploitasi berlebihan (Hardin 1967). Eksploitasi tersebut terjadi dalam beberapa
dekade terakhir, baik yang dilakukan melalui mekanisme legal (konsesi pengusahaan hutan) maupun
ilegal, sehingga dari waktu ke waktu pasokan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dari dalam hutan
semakin menyusut. Laporan Galudra et al. (2009) dan McCarthy (2013) memberikan gambaran rinci tentang
kompetisi yang terjadi dalam mengeksploitasi sumber daya alam di areal bekas PLG dalam kurun waktu tiga
dekade terakhir. Secara substanstif, kompetisi tersebut mengukuhkan konsepsi yang telah hidup di kalangan
masyarakat lokal tentang prinsip akses bebas atas pemanfaatan sumber daya hutan.
Uraian pada bagian ini hanya dibatasi pada gambaran cara komunitas lokal mendapatkan, mengontrol, dan
mempertahankan akses dalam kerangka pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Terlepas dari kompleksitas
hubungan antar berbagai pelaku yang ada di area bekas PLG untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Tradisi
lokal untuk mendapatkan askes dimulai dengan kegiatan eksplorasi, yaitu membuat rintisan (seperti rintis
pantung) atau survei untuk menetapkan lokasi ekstraksi. Dulu, rintis pantung dibuat untuk menandai lokasi
tumbuhnya pohon-pohon pantung yang akan diambil getahnya. Rintisan dan kegiatan pengelolaan menjadi
basis klaim sah untuk memanfaatkan sumber daya. Namun, teknik ekstraksi untuk mendapatkan getah
kayu ehang, hangkang, dan katiau, serta untuk mengambil kulit kayu gemor, dilakukan dengan menebang
pohonnya. Oleh karena itu, eksplorasi ini harus ditindaklanjuti dengan membuat tanda guna mengukuhkan
klaim. Selain dengan membuat rintisan jalan di sekeliling lokasi pohon-pohon kayu (pulau kayuan), tanda
dapat berupa torehan huruf (inisial nama) di beberapa pohon. Namun, klaim penguasaan bisa hilang jika
tidak ada kegiatan eksploitasi lebih lanjut dan tanda-tanda yang telah dibuat hilang.
Dikarenakan getah pohon diambil dengan cara menebang pohon, para pencari getah berusaha mengambil
getah sesegera mungkin sebelum didahului orang lain. Karena itu, para pengumpul hasil hutan biasanya tinggal
selama beberapa hari di pondok yang dibuat di hutan, sampai memperoleh hasil yang cukup untuk dibawa
pulang. Terkadang, mereka baru pulang setelah terkumpulnya seluruh sumber daya yang bisa dimanfaatkan
di lokasi tersebut. Informan dari kalangan pengumpul gemor mengatakan,tidak ada jaminan bagi mereka
untuk bisa mendapatkan hasil yang sama di lokasi yang sama di lain waktu. Meskipun jika pohon gemor yang
sudah ditebang bertunas lagi dan hasilnya dapat diambil empat tahun kemudian, mereka mengkonsepsikan
pohon-pohon tersebut akan kembali menjadi akses bebas, sehingga siapapun berhak mengambilnya. Inti dari
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konsepsi mereka tentang pohon hutan adalah akses bebas. Meskipun jika pohon hutan tersebut ditanam,
mereka tetap memandangnya sebagai milik publik, bukan milik pribadi. Dengan kata lain, menanam pohon
hutan dianggap tidak sah sebagai penanda klaim pribadi, berbeda halnya dengan menanam pohon seperti
karet, sengon, atau tanaman domestik lainnya40. Fakta ini penting untuk menjadi pertimbangan bagi pelaksana
program konservasi yang fokus pada penanaman pohon hutan, terkait dengan status klaim dan tanggung
jawab pemeliharaan.
Potensi konflik kepentingan dengan pelaksana program konservasi
Berbagai aturan yang membatasi kegiatan ekstraksi kayu tidak berlaku bagi pemanfaatan hasil hutan nonkayu, seperti getah kayu, kulit kayu, dan rotan. Kebijakan moratorium penebangan kayu dapat membatasi
akses warga secara efektif, untuk eksploitasi kayu dari hutan alam. Para pencari kayu di desa-desa di lokasi
penelitian terpaksa mengalihkan usahanya ke bidang lain yang tidak melawan hukum, atau ke bidang lain
yang minim risiko. Sebaliknya, para pengumpul hasil hutan non-kayu tetap bisa menjalankan usahanya sesuai
dengan tradisi yang berlaku. Berdasarkan hukum adat maupun konvensi yang hidup di masyarakat, mereka
tergolong sebagai pengguna sah. Di masa berlakunya konsesi pengusahaan hutan, para pengumpul bisa hidup
berdampingan di suatu kawasan yang sama, dengan target komoditas yang berbeda. Dilihat dari sisi hukum
positif, mereka adalah pengguna de facto namun tidak sah secara de jure. Muncul potensi konflik kepentingan
antara pengumpul hasil hutan (pengguna) dengan pelaksana program konservasi sebagai pemangku kawasan
(proprietor), setidaknya di dalam dua aspek yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.
1. Pertama, pelaksana program dengan para pengguna memiliki konsepsi yang berbeda mengenai akses
pemanfaatan hasil hutan. Contoh, menurut seorang informan, ketika BOSF (Borneo Orangutan Survival
Foundation) menerapkan pembatasan akses ke hutan bagi penduduk di sekitar Tuanan dengan merujuk
kepada hukum positif, organisasi ini mendapatkan penolakan dari penduduk lokal. Penduduk menganggap
secara historis, mereka adalah pengguna sah atas sumber daya yang ada di kawasan hutan. Muncul
resistensi yang hampir sama terhadap rencana penabatan tatas melalui program KFCP (yang saat ini
beperan sebagai proprietor). Hal tersebut dapat dilihat sebagai reaksi dari perbedaan konsepsi, meskipun
KFCP tidak mengedepankan determinasi hukum positif, tetapi mengedepankan kesepakatan dan
memberikan kompensasi. Penyebab resistensi ini cukup jelas, mengingat fakta bahwa para pengumpul
hasil hutan non-kayu (kulit gemor dan rotan di masa sekarang) termasuk kelas ekonomi lemah di desa.
Oleh karena itu, membatasi akses mereka melalui determinasi hukum positif tanpa alternatif ekonomi lain,
dapat memicu resistensi dari mereka. kondisi tersebut dapat diresonansikan lebih luas oleh aktivis-aktivis
LSM yang fokus pada perlindungan ‘hak-hak kelola masyarakat adat’. Karena itu, program pengembangan
KFCP harus memprioritaskan kelompok marjinal tersebut.
2. Kedua, konsepsi masyarakat menyatakan, meskipun tumbuhan hutan ditanam, tumbuhan tersebut
bukan penanda sah kepemilikan pribadi. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap
program reforestasi KFCP. Pohon yang bernilai komersial bisa diambil manfaatnya oleh penduduk
dengan cara menebangnya (seperti gemor, hangkang, katiau, ehang, dan lain-lain), karena mereka tidak
mengkonsepsikan pohon tersebut sebagai milik pribadi. Risiko eksploitasi yang destruktf diperkirakan
lebih rendah untuk jenis pohon jelutung atau panting, karena getahnya diambil dengan cara disadap,
bukan dengan menebang pohonnya. Cara pandang penduduk lokal terhadap pohon hutan perlu menjadi
pertimbangan dalam memilih jenis-jenis pohon yang akan ditanam dalam program reforestasi.

Seorang informan di Tanjung Kalanis menceritakan pengalamannya menanam dan memelihara pohon gemor yang tumbuh di suatu lokasi dimana
mereka pernah membuat tatas. Tetapi beberapa tahun kemudian, ketika dia akan menebangnya, pohon tersebut telah ditebang oleh orang lain.
Menyikapi hal ini, Ia tidak bisa menuntut ganti rugi, selain karena tidak tahu siapa yang mengambil, juga karena pohon gemor lazim dikonsepsikan
sebagai tumbuhan hutan yang berkategori akses bebas.
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Akses terhadap hasil hutan kayu
Masyarakat lokal memandang pohon hutan penghasil kayu sama seperti pohon gemor dan pohon penghasil
getah, yaitu dikategorikan sebagai akses bebas. Namun, aturan terhadap pohon penghasil kayu lebih ketat,
karena pengambilan kayu di hutan harus melalui izin tertentu. Selain itu, status pengelolaan pohon penghasil
kayu yang ada di kawasan hutan, juga ditentukan oleh status hutan. Misal, apakah Kementerian Kehutanan
menetapkan hutan tersebut sebagai hutan produksi, hutan lindung, atau lainnya. Peraturan pemerintah
membatasi akses orang atau kelompok orang untuk memanfaatkan dan menguasai sumber daya kayu di
kawasan hutan. Terlepas dari adanya berbagai aturan formal tersebut, fakta lapangan yang terjadi sejak
1970an hingga masa reformasi menunjukkan, praktik penebangan kayu tetap berlangsung secara legal
maupun illegal. Dari perspektif hukum positif, perusahaan pemegang konsesi adalah aktor pemangku yang
mendapatkan akses berbasis hak (right-based access). Sedangkan, penduduk yang mencari kayu secara
mandiri di lahan konsesi tergolong sebagai pengguna ‘de facto’ yang tidak berbasis hak. Sementara itu,
penduduk yang mengambil kayu di luar kawasan konsesi tergolong sebagai pengguna ‘de facto’ dan sah
menurut ketentuan adat dan konvensi lokal.
Skema untuk mendapatkan akses pemanfaatan kayu hutan
Sebelum adanya konsesi HPH, warga lokal yang mencari kayu secara mandiri (seperti pencari kayu pilau)
tidak memerlukan izin khusus. Mereka melakukannya di wilayah yang secara kultural diterima sebagai tanah
adat. Pada masa berlakunya konsesi perusahaan, sebagian warga bekerja di perusahaan tersebut, sehingga
penebangan yang dilakukan dikategorikan sebagai berbasis hak. Selain bekerja secara resmi di perusahaan,
sebagian warga bekerja secara mandiri dan membangun kerja sama yang terselubung dengan pihak-pihak
tertentu di perusahaan. Karena itu, mereka dapat dikatakan sebagai pengguna ‘de facto’ yang berlindung di
balik akses berbasis hak yang dimiliki perusahaan. Mereka menjual hasil tebangannya kepada perusahaan.
Pada masa pembangunan kanal PLG, warga lokal mendapatkan akses untuk memanfaatkan kayu-kayu yang
tertebang oleh operator ekskavator di jalur rintisan kanal. Akses ini juga diperoleh melalui kolaborasi dengan
operator-operator proyek pembangunan kanal. Terlepas dari status mereka saat itu, faktanya warga lokal
memperoleh akses untuk memanfaatkan kayu dari kawasan gambut, yang dijual ke berbagai perusahaan
kayu.
Setelah berakhirnya era pemerintahan Presiden Soeharto, ada masa dimana beberapa warga lokal menjadi
pemilik modal yang memiliki izin pengusahaan hutan secara resmi. Saat itu, mereka dapat dikategorikan
sebagai pengguna sah, bahkan sebagai pemangku yang memilki hak pengelolaan suatu hamparan lahan.
Selain itu, sejumlah mantan pekerja kayu yang pernah bekerja di perusahaan kayu membentuk berbagai unit
kerja pengumpul kayu yang beroperasi dengan modal sendiri. Mereka merekrut tenaga kerja dari warga di
desanya. Pemilik unit usaha seperti ini dapat dikategorikan sebagai pengaku, jika mereka tidak memiliki surat
izin resmi. Era ini juga ditandai dengan kemunculan toke-toke kayu yang berasal dari penduduk setempat
di wilayah Kapuas, serta agen-agen yang mengorganisasikan bisnis kayu lokal menjadi kolektif. Menurut
keterangan sejumlah informan, peralihan dominasi bisnis kayu dari perusahaan-perusahaan besar ke toketoke kayu lokal sejak akhir 1980an hingga era reformasi, menjadikan kawasan Mantangai sebagai tempat
beroperasinya puluhan unit usaha kayu. Tenaga kerja yang bergabung di unit-unit kerja tersebut bukan
hanya warga lokal, tetapi juga berasal dari pulau Jawa. Seorang informan di Mantangai Hulu mengatakan,
dirinya pernah memiliki unit usaha dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari Jawa. Para toke kayu ini
bisa dikategorikan sebagai pengaku, karena mereka menentukan sendiri wilayah usahanya, sesuai dengan
perkiraan selama dilakukannya eksplorasi. Saat itu, berbagai unit usaha kayu membangun tatas-tatas baru di
kawasan lahan gambut.
Modal merupakan faktor penentu untuk membangun usaha kayu, karena usaha tersebut memerlukan
peralatan (seperti gergaji mesin, perlengkapan dan bahan bakar minyak), biaya untuk membayar pekerja yang
akan tinggal di hutan selama berhari-hari, serta biaya transportasi untuk menghanyutkan balok-balok kayu
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ke sungai untuk dijual ke penampung atau bansaw. Selain modal finansial, diperlukan modal sosial seperti
membangun jaringan dengan pihak di luar desa (petugas keamanan, aparat pemerintah, perusahaan kayu,
dan sebagainya) agar usaha tetap bertahan. Hampir di setiap desa terdapat toke-toke yang mengorganisir
kelompok-kelompok pekerja kayu. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Kapuas, tetapi juga di area lain
yang memiliki kegiatan eksploitasi sumber daya alam hutan. Ringkasnya, toke kayu memerlukan penguasaan
teknologi (mesin potong kayu), modal finansial, tenaga kerja, jaringan pasar, dan relasi-relasi sosial, untuk
mempertahankan aksesnya.
Masa booming kayu merupakan bukti bahwa kawasan gambut, sebagai tempat eksploitasi kayu berlangsung
secara masif selama bertahun-tahun, dikonsepsikan oleh penduduk lokal sebagai kawasan akses bebas.
Pada masa itu, berbagai kelompok pencari kayu yang ada di wilayah Mantangai hingga Katunjung bukan saja
berasal dari desa-desa sekitar wilayah tersebut, tetapi juga dari tempat-tempat lain seperti Kapuas, Pulang
Pisau, Jangkang, Tamiang, Muroi, Kaladan, Dadahup, dan sebagainya. Seorang mantir di salah satu desa
mengatakan mereka tidak pernah melarang kedatangan orang-orang dari luar Mantangai untuk mencari kayu
di daerah mereka, karena aturan adat membolehkan siapa saja untuk memanfaatkan sumber daya hutan,
selama belum ada yang mengklaimnya. Penting untuk dicatat, proyek PLG menyebabkan perubahan besar
dalam penguasaan sumber daya di daerah ini, yang diikuti dengan ekspolitasi besar-besaran (McCarthy 2013)
dan bencana ekologis (Galudra et al. 2009). Dalam situasi seperti itu, para penduduk desa-desa di areal bekas
PLG memiliki pilihan terbatas, sehingga mereka bergabung dalam kegiatan eksploitasi sumber daya hutan dan
lahan gambut.
Sebagian besar dari para mantan toke kayu hingga sekarang masih sukses memegang kendali perekonomian
di desa, baik melalui perdagangan, pengelolaan kebun karet yang luas, maupun berbagai jenis usaha lainnya.
Pada saat bisnis sarang burung walet mulai berkembang di desa-desa di kawasan Mantangai, orang-orang
yang pertama kali membangun rumah-rumah walet adalah para mantan toke kayu tersebut.
Klaim penguasaan atas pohon, kayu tumbang, dan tunggul kayu
Pohon kayu di hutan, kayu tumbang di areal yang pernah terbakar, dan tunggul kayu bekas tebangan dianggap
sebagai sumber daya akses bebas yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Berbagai jenis kayu ini merupakan
sumber daya milik publik, tetapi jika tumbuh di areal kebun dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya milik
pribadi. Namun demikian, seorang informan menceritakan, nuansa penguasaan publik masih berlaku untuk
pohon kayu yang tumbuh secara alami di area kebun. Dapat dikatakan, jika pohon kayu ditanam di kebun,
pohon tersebut diklasifikasikan sebagai milik pribadi, tetapi jika tumbuh secara alami dikategorikan sebagai
milik publik. Seorang informan menceritakan pengalamannya, sebuah pohon kayu yang tumbuh di area
kebunnya ditebang oleh salah seorang kerabatnya (keponakan) tanpa meminta izin darinya. Hal itu terjadi
karena kerabatnya menggunakan konsepsi lokal, yaitu: pohon yang tumbuh secara alami, meskipun lokasinya
di kebun milik pribadi, bisa dianggap sebagai sumber daya akses bebas.
Berbagai area yang pernah terbakar di lahan gambut menyisakan banyak pohon kayu yang sudah mati,
sebagian lagi tumbang. Pohon-pohon tersebut dimanfaatkan oleh penduduk lokal diantaranya sebagai bahan
baku pembuatan jukung. Sebagian orang juga memanfaatkan tunggul kayu bekas tebangan, sebagai bahan
baku pembuatan arang. Siapa saja dapat memanfaatkan kayu tersebut, karena sifatnya adalah akses bebas.
Contoh, penduduk dari Sei Ahas bebas mencari pohon-pohon kayu tumbang di kawasan Desa Katunjung,
demikian sebaliknya. Orang dari Palingkau bebas datang ke Sungai Mantangai untuk mengambil tunggul kayu
dan mengolahnya menjadi arang kayu. Orang yang ingin mengambil manfaat kayu tersebut (termasuk kayu
yang masih hidup di hutan) hanya perlu membuat tanda pada kayu yang akan dimanfaatkan. Dengan membuat
tanda, orang tersebut dikategorikan sebagai pengaku. Setiap orang harus menghormati tanda yang pernah
dibuat oleh orang lain. Ketaatan dalam membuat tanda dan penghormatan terhadap tanda yang dibuat oleh
orang lain, dikelola oleh mekanisme sosial. Hal tersebut dapat menjamin agar warga tidak memperebutkan
sumber daya yang sama.
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4.2.4 Akses berburu
Setiap orang dapat memburu hewan liar yang hidup di dalam hutan, baik di wilayah desa sendiri maupun
desa lain, karena hewan buruan dipandang sebagai akses bebas. Berburu dan menjerat hewan tergolong
sebagai usaha ekonomi minor dan tidak bersifat komersil. Untuk berburu, para pemburu harus memiliki
peralatan (teknologi) berburu dan menjerat, pengetahuan tentang kebiasaan hewan buruan, dan modal
operasional. Berburu di malam hari memerlukan peralatan seperti senjata api atau tombak. Berburu di siang
hari memerlukan alat yang sama, ditambah dengan anjing pemburu, tim pemburu (jaringan sosial), dan
pengetahuan tentang lokasi-lokasi serta kebiasaan hewan buruan (pengetahuan). Penggunaan perangkap
atau jerat juga memerlukan keterampilan teknis dan pengetahuan tentang tempat-tempat yang biasa dilalui
hewan, agar pemburu dapat menentukan lokasi pemasangan perangkap. Pemasangan jerat atau perangkap
di kawasan hutan harus dilengkapi dengan berbagai tanda, agar orang yang melewati kawasan tersebut tidak
terkena perangkap. Aturan hukum adat (Pasal 82, lihat Ilon 1987) memberikan sanksi yang sangat berat
kepada orang yang memasang perangkap atau jerat yang menimbulkan kecelakaan dan membahayakan fisik
serta keselamatan jiwa orang lain.

4.2.5 Akses ke sumber daya perairan
Penangkapan ikan
Semua jenis ikan dikategorikan sebagai sumber daya akses bebas, kecuali ikan di dalam beje. Prinsipnya,
setiap orang bebas mengambil ikan yang hidup di air. Namun, ada ketentuan hukum, adat, atau konvensi yang
memberikan batasan-batasan terkait dijalankannya akses tersebut. Ketentuan hukum menyatakan larangan
penggunaan racun dan aliran listrik untuk menangkap ikan, karena mengganggu prinsip-prinsip pengelolaan
sumber daya yang berkelanjutan. Meskipun sudah dilarang, sebagian penduduk desa di lokasi penelitian
masih menggunakan kedua teknik tersebut secara sembunyi-sembunyi. Peneliti pernah menyaksikan
penerapan teknik yang dimaksud selama kerja lapangan di lokasi penelitian. Penggunaan tuba dari tumbuhtumbuhan dalam batas-batas tertentu masih dibolehkan oleh konvensi. Namun perlu dicatat, terdapat pasal
dalam hukum adat yang mengatur sanksi bagi orang yang menggunakan tuba hingga mencemari tepian
mandi (pasal 41 tentang singer tuwe talian)41.
Akses penangkapan ikan utamanya ditentukan oleh penguasaan teknologi (alat tangkap), peralatan pendukung,
serta modal dan pengetahuan tentang berbagai lokasi penangkapan ikan. Di desa-desadi lokasi penelitian,
kegiatan ini umumnya bersifat individual tanpa perlu mengerahkan banyak tenaga kerja. Pemasangan
alat tangkap di dalam sungai, serta pengawasan dan pengambilan biasa dilakukan oleh orang yang sama.
Namun, penangkapan ikan di danau, beje, dan baruh biasanya melibatkan beberapa orang tenaga kerja yang
merupakan anggota keluarga sendiri. Selain pemilikan alat tangkap dalam jumlah banyak, penduduk yang
memiliki akses penangkapan ikan di kawasan danau biasanya memiliki modal finansial, tenaga kerja, dan juga
jaringan pasar untuk mendistribusikan hasil tangkapannya. Pengukuhan klaim penguasaan di suatu danau
biasanya dilakukan dengan membuat pondok-pondok tempat tinggal sementara. Selama tanda-tanda tersebut
masih ada, tidak akan ada orang yang akan mengambilnya. Hal ini merupakan kesepakatan umum (konvensi)
di kalangan warga. Tidak ada ketentuan tentang penguasaan lokasi penangkapan ikan yang berdasarkan asalusul desa, sehingga orang dari desa atau daerah lain dapat menangkap ikan di suatu area, selama belum ada
yang mengklaimnya. Dengan demikian, aturan-aturan umum (konvensi) tentang pemanfaatan sumber daya
di tanah darat hampir sama dengan yang berlaku di hamparan perairan.

Dilarang menggunakan racun atau tuba di sungai, danau, baruh, atau di tepian mandi. Jika terjadi pelanggaran, warga yang berkeberatan dapat
mengadukan pelaku untuk dibawa ke sidang adat. Pelaku bisa dikenakan hukuman adat berupa singer atau sanksi membayar 15-30 kati ramu (lihat
Ilon 1987:74).
41
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Sebaliknya, hanya pemilik beje yang boleh menangkap ikan di dalam beje, karena pembuatan beje memerlukan
modal finansial yang cukup besar, tenaga kerja, dan peralatan. Selain itu, pemilik beje juga harus memiliki
basis otoritas untuk menguasai lahan dimana beje dibuat, baik melalui pewarisan, pembelian, maupun
pendudukan. Jika luas areal beje melebihi dua hektar, maka pemilik beje harus membuat SKTA sebagai
mekanisme pengukuhan klaim penguasaan. Klaim penguasaan beje bisa diwariskan kepada keturunan pemilik
beje. Status pembuat beje dapat dikategorikan sebagai pemilik, karena sebagai pemilik dia memiliki semua
hak, mulai dari memungut hasil, mengelola, menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh mengambil
manfaat darinya, dan mengalihkan hak penguasaannya kepada orang lain.
Selain itu, terdapat klaim penguasaan lain atas lokasi penangkapan ikan yang hampir mirip dengan beje. Di
berbagai desa di Blok E, usaha perikanan menempati posisi penting dalam perekonomian keluarga. Desa-desa
ini memiliki tradisi penguasaan aliran sungai atau anak sungai oleh keluarga-keluarga tertentu. Penguasaan
tersebut bermula dari monopoli pemanfaatan lokasi penangkapan ikan, yang kemudian dikukuhkan dengan
pemeliharaan dalam bentuk pembersihan jalur sungai (misal: dari semak-semak dan pepohonan yang
tumbang). Konvensi yang berlaku di tengah masyarakat menyatakan, lokasi-lokasi tertentu dimana seseorang
atau sebuah keluarga biasa melakukan penangkapan ikan dipahami sebagai wilayah ‘kekuasaan’ orang atau
keluarga tersebut. Klaim penguasaan seseorang/keluarga atas bagian sungai (biasanya mulai dari muara di
Sungai Kapuas) dapat diperkuat lagi dengan membuat pintu gerbang di muara sungai yang dapat dibuka dan
ditutup sesuai keperluan pemiliknya. Pintu tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pemeliharaan
akses seseorang atas lokasi penangkapan ikan. Orang atau keluarga yang menguasai sungai dengan cara di
atas dapat dikategorikan sebagai pemangku, karena mereka memiliki hak memungut hasil, mengelola, serta
menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh mendapatkan manfaat darinya, dan juga menentukan cara
pemanfaatannya.
Baruh, sebagai tempat orang bisa menangkap ikan dengan cara ngeruhi pada musim kemarau, juga merupakan
sumber daya akses bebas yang diatur dengan prinsip ‘siapa cepat dia dapat’, seperti yang berlaku dalam
pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Klaim akses atas baruh dapat dimulai dengan investasi, misalnya melalui
pembersihan sekeliling baruh dari semak-semak dan pohon yang mengganggu dan pembuatan rintisan jalan
ke lokasi baruh. Sejumlah informan mengatakan, penduduk dari daerah Dadahup seringkali datang ke DAS
Mantangai untuk menangkap ikan di baruh. Sejauh ini tidak ada mekanisme sosial yang mengatur pemanfaatan
baruh oleh orang dari luar desa. Berdasarkan konvensi, orang yang memanfaatkan baruh tergolong sebagai
pengguna sah, karena ia dapat memungut hasil tanpa kegiatan pengelolaan.
Tambang emas
Menjalankan usaha penambangan emas di aliran Sungai Kapuas memerlukan modal yang cukup besar.
Tempat operasi penyedotan emas (lanting) saja berharga di atas Rp. 20 juta. Mereka yang tidak memiliki
uang sebesar itu dapat memulai usahanya dengan membeli peralatan dan lanting secara kredit. Namun,
untuk memperoleh kredit, mereka perlu memiliki hubungan yang baik dengan pemilik modal atau toke. Cara
mengoperasikan peralatan penambangan tidak menjadi kendala, karena mesin yang dioperasikan tergolong
sederhana dan tidak memerlukan keterampilan khusus.
Menambang emas juga memerlukan lokasi yang sesuai. Meskipun aliran sungai secara umum dikonsepsikan
sebagai akses publik, tetapi tanah di dasar sungai dikonsepsikan sebagai akses pribadi pemilik tanah darat di
sisi sungai. Batas kepemilikan tanah di dasar sungai ditandai oleh garis imajiner yang terdapat persis di tengahtengah sungai. Menempatkan lanting di tengah-tengah sungai dapat mengganggu jalur perahu maupun
kapal. Karena itu, lanting harus dipasang di tepi sungai atas izin pemilik tanah darat di tepi sungai. Pemilik
tersebut biasanya akan memberikan izin setelah tercapai kesepakatan pembayaran kompensasi dengan
pemilik lanting. Kompensasi diberikan dalam dua cara: 1) pemilik lanting membayar hak konsesi pengelolaan
lokasi dengan biaya bervariasi antara 2,5-3 juta rupiah, 2) pemilik unit dan pemilik tanah menerapkan skema
bagi hasil dengan persentase tertentu.

Pemetaan Sosial Akses Terhadap Hutan dan Lahan Gambut

67

Sebuah operasi tambang sederhana memerlukan sekurangnya 3-4 orang tenaga kerja. Tenaga kerja dapat
direkrut dengan mudah, karena pertambangan emas merupakan pilihan kerja yang semakin populer dari
waktu ke waktu, seiring dengan semakin sulitnya usaha pemanfaatan sumber daya di kawasan hutan. Pola
bagi hasil berlaku secara umum, setengah dari emas yang dihasilkan perminggu dibagi rata diantara para
pekerja.
Hamparan perairan
Klaim terhadap lahan perairan berhubungan dengan cara pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya.
Pemanfaatan sumber daya perairan yang utama adalah penangkapan ikan dan pertambangan emas.
Karakteristik akses dan kontrol terhadap sumber daya lahan perairan erat kaitannya dengan sifat dari kegiatan
ekonomi yang dapat bersifat ekstraktif atau pengolahan.
Lahan perairan juga digunakan sebagai jalur transportasi, yang dikategorikan sebagai akses bebas. Namun,
akses ke beberapa lahan perairan bisa bersifat terbatas. Contoh, seperti ditemukan di desa-desa di Blok E,
seseorang/sekelompok orang membuat pintu gerbang untuk menutup aliran air, sehingga ikan hanya dapat
ditangkap oleh orang atau keluarga tertentu. Sistem tatas juga menerapkan pembatasan, dimana pemilik
tatas mengenakan biaya retribusi bagi orang yang menggunakan tatas untuk mengangkut hasil hutan.
Hak ‘konsesi’ pemilik tatas untuk mengeksploitasi sumber daya dalam rentang 1 km di sisi-sisi tatas juga
menyebabkan orang lain tidak memiliki ketertarikan lagi melewati tatas tersebut, kecuali jika orang tersebut
memerlukannya untuk memperoleh akses ke sumber daya yang menguntungkan secara ekonomi.
Kanal-kanal yang dibangun pemerintah sebagai bagian dari proyek PLG juga dianggap sebagai jalur
transportasi akses bebas. Upaya mengklaim atau menghalangi kanal-kanal tersebut dan melarang orang lain
melewatinya dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial, karena disana tidak ada
hak individu. Namun, akses publik atau bebas tersebut berkontribusi besar terhadap akselerasi penduduk
(termasuk yang datang dari Kapuas, Pulang Pisau, dan Kahayan) memasuki kawasan lahan gambut dan
mengambil sumber daya di dalamnya. Dapat dikatakan, kanal telah mereduksi kekuatan sistem tatas. Kanal
juga memudahkan akses penduduk dari daerah Dadahup dan Palingkau memasuki kawasan gambut di DAS
Mantangai, baik untuk mencari ikan di baruh maupun membuat arang dari sisa-sisa tunggul kayu. Melalui
jukung atau perahu bermotor, kanal memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memiliki teknologi,
modal finansial, pengetahuan, jaringan pasar, relasi sosial, dan otoritas untuk memasuki kawasan gambut
dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kanal dapat dilihat sebagai faktor
utama yang mendorong perubahan penguasaan sumber daya di kawasan gambut, di areal bekas proyek PLG.
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•

Bagian ini menjelaskan cara penduduk desa di lokasi penelitian dalam mengakses sumber daya alam,
berdasarkan tradisi dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Selain itu, juga dijelaskan mengenai
respon penduduk terhadap kehadiran pihak luar yang bertujuan mengakses dan menguasai sumber daya
di daerah mereka.

•

Di lokasi penelitian, terdapat dua sistem pengaturan hukum yang satu sama lainnya tidak selalu sesuai,
yaitu: otoritas de jure berdasarkan kerangka hukum positif dan otoritas de facto berdasarkan hukum adat
setempat. Dalam konteks pluralisme hukum seperti ini, berlaku empat konsep yang berbeda mengenai
hak-hak atas lahan: a) hukum positif atau hukum negara, b) peraturan pemerintah daerah yang berkenaan
dengan pengakuan hukum adat; c) diskursus LSM tentang hak-hak penduduk asli, dan d) praktik-praktik
lokal.
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•

Orang Dayak tampaknya tidak mengenal konsep ‘tanah ulayat’ atau ‘kepemilikan komunal’, seperti halnya
konsep tanah ulayat yang dikenal di Sumatera. Mereka mengkonsepsikan semua lahan sebagai akses
bebas, bahkan bagi orang-orang yang berasal dari luar komunitas setempat. Terkecuali, jika seseorang
telah mengklaim suatu sumber daya/lahan, yang dibuktikan dengan tanda investasi terhadapnya. Hak
mengakses dan memanfaatkan sumber daya bermula dari tindakan pengelolaan yang nyata terhadap
sumber daya, tidak hanya klaim berbasis ideologis.

•

Penduduk desa mengkonsepsikan lahan yang menjadi wilayah kelola desa, sebagai kawasan yang
mencakup area sepanjang sekitar 5 km dari pinggir Sungai Kapuas. Hal ini didasarkan baik pada faktor
ekologis (areal tanah mineral) maupun faktor kebudayaan (hukum adat). Setelah jarak tersebut, lahan
dikategorikan sebagai kawasan gambut yang tidak sesuai untuk pertanian.

•

Dikarenakan lahan gambut tidak sesuai untuk kegiatan pertanian, maka hak akses terbatas pada ekstraksi
sumber daya yang ada di atasnya, bukan terhadap tanahnya. Namun, klaim penguasaan terhadap tanah
gambut mulai muncul setelah pembangunan kanal di proyek PLG, terutama sejak penduduk mulai
menanami tanggul kanal dengan beragam tanaman. Klaim seperti ini tidak dilihat sebagai pelanggaran
hukum adat, namun belum bisa diterima secara sosial.

•

Sumber daya alam di kawasan gambut dipandang sebagai akses bebas. Begitupun juga dengan hutan
alam. Setiap orang dapat memanfaatkan sumber daya di kawasan-kawasan tersebut, sepanjang belum
ada yang mengklaim penguasaan terhadapnya. Hal ini bisa menjelaskan mengapa penduduk desa tidak
berupaya untuk menghentikan kehadiran pendatang ke wilayahnya, saat booming kayu di tahun 1980an
dan 1990an.

•

Praktik ekstraksi sumber daya alam di lahan gambut yang didasari oleh prinsip ‘siapa duluan, dia
yang dapat’, berlaku bagi semua orang, baik penduduk lokal maupun pendatang. Seiring dengan
pertumbuhan penduduk, pendekatan seperti ini mendorong eksploitasi berlebihan. Hal ini diperparah
oleh pembangunan kanal-kanal PLG yang memberikan kemudahan kepada penduduk untuk memasuki
kawasan gambut, untuk mengambil hasil sumber daya yang ada di dalamnya.

•

Mengkonversi areal hutan primer menjadi lahan pertanian merupakan cara yang sah untuk mengukuhkan
klaim terhadap lahan. Kawasan hutan sekunder juga dapat dikonversi untuk tujuan yang sama, sepanjang
belum ada pihak lain yang mengklaim penguasaannya. Untuk mempertahankan klaim atas suatu area,
seseorang perlu menunjukkan kegiatan pengelolaan di area tersebut yang terus menerus dilakukan.
Kehadiran tanaman karet yang ditanam di suatu areal diterima sebagai tanda penguasaan pribadi. Diduga,
hal tersebut merupakan salah satu alasan ekspansi penanaman karet yang lebih cepat dibandingkan
dengan tanaman pangan.

•

Penduduk setempat memandang pepohonan hutan sebagai milik publik dan tidak bisa diklaim sebagai
milik pribadi, meskipun pohon tersebut tumbuh di atas lahan milik pribadi. Oleh karena itu, penanaman
pepohonan hutan tidak akan mengukuhkan klaim kepemilikan pribadi. Sebaliknya, tanaman budidaya,
seperti karet maupun tanaman domestik lainnya, dapat dijadikan sebagai peneguh klaim kepemilikan
pribadi atas suatu hamparan lahan. Ini merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan, jika program
reforestasi berencana untuk menanam berbagai jenis pohon hutan.

•

Kanal-kanal proyek PLG dipandang sebagai sarana transportasi publik. Setiap upaya yang dilakukan untuk
menutup kanal tersebut agar orang lain tidak dapat menggunakannya, merupakan tindakan yang tidak
dapat diterima secara sosial.
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5. PEMETAAN SOSIAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA
Bagian ini menggambarkan pemetaan sosial yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di lokasi
penelitian. Peta tersebut akan memetakan satuan sosial, jaringan sosial, dan kelembagaan yang terdapat
dalam kehidupan masyarakat desa, terutama yang berhubungan dengan berbagai kegiatan pengelolaan
sumber daya alam. Bagian 5.1 akan meringkaskan satuan-satuan sosial ekonomi produktif yang berkenaan
dengan akses pemanfaatan sumber daya alam hutan dan lahan gambut. Bagian 5.2 menjelaskan aspekaspek kerja sama kelompok dalam mengelola sumber daya alam, baik yang terbentuk melalui inisiatif warga
maupun oleh pihak luar. Bagian 5.3 mendiskusikan berbagai persepsi dan harapan warga terkait kolaborasi
pengelolaan hutan dan lahan gambut, di kawasan DAS Kapuas melalui skema REDD+ yang diujicobakan oleh
KFCP.

5.1 Pengelolaan ekonomi produktif
Bab 4 telah menjelaskan berbagai pemanfaatan sumber daya alam di lokasi penelitian, diantaranya
mencakup cara akses diperoleh, dikontrol, dan dipertahankan, baik melalui mekanisme berbasis hak (rightbased access) maupun melalui penggunaan hubungan-hubungan kekuasaan (power relations) yang terkait
dengan penguasaan teknologi, modal finansial, pengetahuan, jaringan pasar, otoritas, identitas sosial, dan
relasi-relasi sosial. Sebagaimana terlihat, akses dan hak untuk memanfaatkan sumber daya yang berasal
dari tindakan pengelolaan yang nyata, tidak hanya berasal dari klaim ideologis. Lebih lanjut, berbagai pola
penggunaan sumber daya alam oleh masyarakat lokal dan strategi-strategi mata pencaharian hidup mereka
sangat berkaitan satu sama lain dengan gambaran ekologis lanskap fisik (tanah dan air) dimana mereka hidup.
Salah satu implikasi logis dari kondisi tersebut adalah berkembangnya kombinasi sumber-sumber pendapatan.
Kutipan dari seorang informan di Katunjung berikut ini, dapat menggambarkan realitas kehidupan penduduk
desa di lokasi penelitian dengan tepat.
“Orang di sini tidak ada yang khusus mengerjakan satu jenis pekerjaan, tetapi bercampur dengan pekerjaan
lain. Kadang-kadang cari kayu, kadang-kadang cari gemor, kadang mantat (menyadap) karet, tergantung dari
apa yang bisa dimanfaatkan”.
Contoh kasus dari Desa Katunjung dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai hal tersebut.
Katunjung dipilih sebagai contoh, karena desa ini dapat dikatakan mewakili kombinasi karakteristik ekologis
Blok A dan Blok E. Mata pencaharian penduduk Blok A bergantung terutama pada hasil karet dan perladangan,
disusul dengan penangkapan ikan dan ekstraksi hasil hutan non-kayu. Sedangkan di Blok E, mata pencaharian
penduduk bergantung terutama pada perikanan dan ekstraksi hasil hutan non-kayu, diikuti oleh pertanian
(Dokumen KFCP 2009).
Penelitian ini menganalisis sumber mata pencaharian 149 KK dari 176 KK, di Desa Katunjung. Dari 149,
tercatat 292 jenis pekerjaan. Rata-rata pekerjaan per KK adalah 1,9 jenis. Jenis pekerjaan tersebut mencakup
pengelolaan kebun karet (39), berladang (49), mencari ikan (30), mencari gemor (53), mencari rotan (16),
‘kerja kayu’ (38), ‘kerja emas’ (28), menjadi tukang (5), berdagang (12), berburu (13), menjadi buruh, (3) dan
menjadi pegawai (6)42. Persentase sebaran dan kombinasi jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada Gambar
5 dan 6 berikut.

Istilah pegawai disini digunakan untuk menyebut mereka yang bekerja sebagai guru PNS dan honorer, serta staf di sebuah lembaga.

42
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Gambar 5. Distribusi kegiatan-kegiatan ekonomi kepala keluarga
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Gambar 6. Kombinasi kegiatan-kegiatan ekonomi kepala keluarga dalam satu tahun
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Berdasarkan Gambar 5 dan Gambar 6, jenis pekerjaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 3 KK (2%)
memiliki lima jenis pekerjaan. Dari tiga jenis tersebut, dua (2) orang bekerja karet, ladang, gemor, rotan,
kayu, satu (1) orang lagi bekerja di ladang, mencari ikan, mencari rotan, mencari kayu, dan menjadi tukang (1
orang). 10 KK memiliki empat jenis pekerjaan, dengan varian: (a) karet, ladang, gemor, kayu; (b) karet, ladang,
gemor, rotan; (c) karet, ladang, rotan, kayu; (d) ladang, ikan, gemor, kayu, (e) ladang, ikan, rotan, kayu; dan (f)
ladang, ikan, gemor, rotan. Selanjutnya, 22 KK memiliki tiga jenis pekerjaan dengan sebaran varian : (a) karet,
ladang, kayu; (b) karet, ladang, ikan; (c) ladang, gemor, kayu; (d) ladang, gemor, mas; (e) ladang, ikan, kayu.
Sementara itu, 57 KK memiliki dua jenis pekerjaan dengan varian: (a) karet, ladang; (b) karet, ikan; (c) ladang,
ikan; (d) ikan, gemor; (e) gemor, kayu; (f) gemor, mas. Terakhir, 57 KK lainnya memiliki pekerjaan tunggal
terdiri dari: karet (4), ladang (3), ikan (6), gemor (8), mas (14), kayu (3), dagang (9), pegawai (5) dan buruh (3).
Rincinya, jenis dan varian pekerjaan KK dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:
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Jumlah kombinasi
kegiatan ekonomi

Jumlah kepala
keluarga

Variasi

Lima

3

(a) karet, ladang, gemor, rotan, kayu
(b) ladang, ikan, rotan, kayu, tukang

Empat

10

(a) karet, ladang, gemor, kayu
(b) karet, ladang, gemor, rotan
(c) karet, ladang, rotan, kayu
(d) ladang, ikan, gemor, kayu
(e) ladang, ikan, rotan, kayu
(f) ladang, ikan, gemor, rotan

Tiga

22

(a) karet, ladang, kayu
(b) karet, ladang, ikan
(c) ladang, gemor, kayu
(d) ladang, gemor, emas
(e) ladang, ikan, kayu

Dua

57

(a) karet, ladang
(b) karet, ikan
(c) ladang, ikan
(d) ikan, gemor
(e) gemor, kayu
(f) gemor, emas

Satu

57

karet (4)
ladang (3)
ikan (6)
gemor (8)
emas (14)
kayu (3)
dagang (9)
pegawai (5)
buruh (3)

Semakin banyak kombinasi jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang, dapat diasumsikan berkolerasi dengan
luasnya akses yang Ia miliki untuk memanfaatkan sumber daya alam. Contoh, kombinasi mata pencaharian
antara pengelolaan kebun karet dan ladang, mengindikasikan orang tersebut memiliki lahan produktif di
hamparan tanah darat dengan status milik pribadi. Jika asumsi tersebut dijadikan patokan, maka 88 KK dari
149 KK memiliki akses pekerjaan, 39 diantaranya di kebun karet dan 49 lainnya di ladang. Menurut sejumlah
informan di Katunjung, seluruh KK memiliki akses terhadap tanah mineral, atau setidaknya mereka pernah
menerima 1 ha lahan yang dibagikan di desa beberapa tahun lalu sebelum 2011. Namun, belum semua
warga mengolah lahan tersebut menjadi lahan produktif, terutama mereka yang sumber penghasilannya
berasal dari pekerjaan-pekerjaan ekstraktif. Mereka ini dikategorikan oleh Schlager & Ostrom (1992) sebagai
“having property (the right to benefit) without access (the ability to benefit)” atau “memiliki properti (hak
memperoleh manfaat) tanpa akses (kemampuan memperoleh manfaat)”. Mereka memiliki hak atas suatu
tanah, tetapi tidak memiliki akses untuk mendapatkan modal dan tenaga kerja untuk meningkatkan nilai guna
tanah tersebut.
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Analisis mengenai berbagai kombinasi kegiatan ekonomi tersebut tidak disertai dengan analisis tingkat
pendapatan, sehingga korelasi antara keduanya tidak diketahui. Korelasi tersebut bisa positif atau sebaliknya.
Mungkin saja KK dengan jumlah kegiatan ekonomi paling sedikit memiliki pendapatan paling rendah. Untuk
mengetahuinya, diperlukan analisis yang lebih mendalam. Namun, saya mengasumsikan semakin banyak
kegiatan yang dilakukan oleh satu rumah tangga, semakin rentan ekonomi rumah tangga tersebut, terutama
jika strategi mata pencaharian hidup mereka tidak mencakup akses terhadap lahan pertanian produktif
(kebun karet dan ladang). Dasar asumsi ini adalah fakta bahwa pendapatan dari kegiatan-kegiatan ekstraktif
sedang menurun, seperti dikemukakan oleh para pengumpul hasil hutan non-kayu maupun para pedagang
pengumpul. Di antara rumah tangga yang hanya memiliki kegiatan ekonomi tunggal, mereka yang tergantung
pada penanaman karet, berladang atau berdagang, diduga lebih aman secara ekonomis; dibandingkan dengan
mereka yang sepenuhnya bergantung pada ekstraksi sumber daya, seperti mengumpulkan kulit kayu gemor,
kerja kayu, atau kerja mas. Kelompok yang disebut terakhir diduga meneruskan kegiatan ekonomi tunggal
yang bersifat ekstraktif, dikarenakan tidak memiliki akses terhadap sumber daya di sektor lain.
Konteks dimana strategi-strategi mata pencaharian mereka “tergantung kepada apa yang bisa dimanfaatkan”
(meminjam frasa informan yang pernyataannya dikutip di atas) menuntun kepada berkembangnya dua pola
pengelolaan sumber daya, yaitu: (i) rendahnya tingkat intensifikasi pengolahan lahan pertanian (kebun karet
dan ladang padi), karena keterbatassn ketersediaan waktu, modal, teknologi, dan tenaga kerja, sehingga
hasilnya diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan subsisten keluarga; (ii) pola ekstraksi atau
eksploitasi berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya akses bebas di hutan dan lahan gambut. Pada pola
ke dua terdapat ungkapan “siapa cepat, dia dapat” yang secara signifikan menguatkan argumentasi ini. Orang
yang mencari hasil hutan akan berusaha mengumpulkan manfaat sebanyak mungkin pada kesempatan
pertama, karena tidak ada jaminan baginya untuk memperoleh peluang yang sama di hari yang lain (lihat:
Bagian 4 untuk uraian rinci mengenai pola-pola akses ekstraksi sumber daya).
Berbagai praktik pengkombinasian jenis pekerjaan seperti disebutkan di atas, juga telah mendorong
perkembangan unit-unit produksi ekonomi yang tidak mapan. Hal tersebut dikarenakan orientasi individuindividu yang menjadi basis tenaga kerja dalam unit produksi tersebut selalu berubah-ubah, sesuai dengan
tarikan kepentingan ekonomi yang dominan. Satuan pengelola ladang/tanaman pangan (sebagai basis
produksi pangan rumah tangga) dan karet, dapat dikatakan merupakan sedikit contoh dari satuan unit
produksi ekonomi yang relatif mapan. Hal ini dikarenakan alokasi kerja dan waktu untuk pengelolaan sumber
daya di kedua satuan produksi tersebut telah terlembaga dalam lingkup keluarga. Beberapa tahun terakhir
ini, permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan ladang adalah gangguan proses produksi karena faktor
alam (musim), bencana buatan manusia (kebakaran), dan kebijakan pemerintah (larangan pembakaran lahan
untuk berladang). Sementara itu, permasalahan pada pengelolaan kebun karet adalah kurangnya teknologi
dan modal untuk intensifikasi.
Unit produksi ekonomi dalam sektor ekstraktif selalu berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasar (lihat:
Homma 1996). Permintaan pasar menjadi satu-satunya faktor objektif yang menggerakkan individu-individu
di desa untuk melakukan kegiatan ekstraktif. Dulu, ketika pasar membutuhkan getah-getahan kayu, penduduk
membentuk satuan-satuan produksi pengumpul getah kayu. Demikian juga ketika ‘musim kayu ramin’ terjadi,
orang berbondong-bondong memasuki hutan mencari kayu ramin. Hal yang sama terjadi untuk rotan dan
kulit gemor, yang hingga saat ini masih laku dijual. Saat usaha kayu menjadi lesu, penduduk berpindah lagi ke
kegiatan ekstraktif lainnya seperti penambangan emas. Pola produksi ekstraktif menuntut kerja sama antar
individu untuk membentuk unit-unit kerja. Namun, kelompok yang terbentuk dalam unit produksi ekstraksi
getah kayu, rotan, dan kulit gemor, bersifat artifisial. Kelompok yang dimaksud dapat diartikan sebagai
‘sekelompok orang’ yang pergi bersama mencari hasil hutan ke suatu lokasi tertentu. Tetapi, setiap individu di
dalam kelompok tersebut melakukan kegiatan ekonomi sendiri-sendiri. Dalam kelompok seperti ini memiliki
fungsi sosial yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi ekonomi. Sebaliknya, dalam ekstraksi kayu dan
tambang emas, satuan produksi bermakna sesungguhnya. Mereka bekerja dalam satu kesatuan unit produksi
dengan sistem bagi hasil. Di dalam kelompok seperti ini terdapat pelapisan sosial, yaitu antara mereka yang
memiliki modal/unit produksi dan mereka yang berperan sebagai pekerja.
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Di dalam lingkungan ekonomi produktif yang bercorak ‘serabutan’ tersebut, orang terpaksa bergerak diantara
keragaman status produksi, yaitu: sebagai pemilik (owner) yang mandiri dalam pengelolaan ladang dan
kebun; pengguna sah (authorized user) atau pengaku (claimant) yang eksploitatif dalam ekstraksi hasil hutan
non-kayu; pengguna (user) atau pemangku (proprietor) dalam ekstraksi hasil hutan kayu dan tambang emas.
Berbagai peralihan jenis pekerjaan dari satu tipe ekstraktif ke tipe ekstraktif lainnya dapat diduga memunculkan
dan menguatkan pilihan/pandangan diantara warga di area penelitian, terhadap eksploitasi sumber daya
alam sebagai strategi mata pencaharian. Sejak lima dekade lalu hingga sekarang, corak ekonomi ekstraktif
mendominasi area Kapuas. Hal tersebut merupakan tren yang semakin intens oleh kebijakan pemerintah
yang mendorong kerusakan kawasan gambut tropis (PLG). Jenis ekonomi ekstraktif tersebut diperkirakan
dapat menjadi kendala kultural bagi program-program konservasi yang dijalankan oleh agen pembangunan
(seperti KFCP), yang mendukung pelibatan warga dalam program konservasi hutan. Menurut pendapat saya,
jika program konservasi sumber daya lahan gambut ingin berhasil, perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk
mengubah pola ekonomi yang dominan ekstraktif ini.

5.2 Tradisi kerja sama kelompok
5.2.1 Contoh praktik baik: sistem handil
Tradisi pengelolaan sumber daya alam dengan sistem handil (Lihat: Bagian 3.1.2 untuk uraian lebih rinci)
dapat dilihat sebagai salah satu contoh pengorganisasian ekonomi produktif yang relatif baik dan mapan di
tingkat kelompok. Pengelolaan kolektif melalui handil merupakan tradisi lama yang dipraktikkan oleh warga,
di desa-desa di wilayah program KFCP. Sub bagian ini akan menganalisis sistem handil sebagai sebuah unit
tenaga kerja dan sebagai contoh institusi sosial tradisional dalam kerja sama kelompok.
Sistem handil memberikan sejumlah contoh praktik baik yang dapat dijadikan pelajaran bagi pengelolaan
kerja sama kolektif di bidang lain:
1. Lokasi dan batas-batas handil ditentukan dengan jelas, sehingga pengelolaan area handil terbebas dari
klaim-klaim pribadi.
2. Sebuah handil memiliki tim pengelola yang terdiri dari kepala handil yang berperan sebagai pengambil
keputusan dan pembuat kebijakan, dibantu oleh beberapa orang kepala padang sebagai pengatur
teknis di lapangan. Tim pengelola ini menjalankan fungsi sebagai pemangku yang berhak menentukan
siapa yang bisa atau tidak bisa mengakses pemanfaatan sumber daya di wilayah handil (hak eksklusi).
Selain itu, tim ini juga mengatur pemanfaatan sumber daya. Lebih lanjut, tim pengelola tidak berwenang
mengasingkan hak kepemilikan seseorang di dalam handil. Tetapi, dalam kondisi-kondisi tertentu, tim ini
bisa mengalihkan hak pengelolaan sementara kepada orang lain.
3. Pengelolaan Handil mengikuti aturan dan tata tertib pengelolaan yang menjadi pedoman bagi para
anggotanya. Sanksi diberlakukan terhadap pelanggaran aturan/tata tertib tersebut.
4. Setelah memenuhi persyaratan tertentu, seorang anggota handil bisa memiliki kapling lahan handil yang
berstatus milik pribadi. Dalam hal ini, handil lebih merupakan satuan pengelolaan, bukan pemilik yang
berkuasa mengalihkan hak kepemilikan lahan.
5. Tim pengelola handil berwenang untuk menggerakkan para anggota untuk memelihara saluran air dan
gotong royong pada masa penyiapan lahan, serta pengendalian pembakaran lahan untuk mencegah
kebakaran hutan.
Fungsi pemangku yang efektif dalam pengelolaan handil tidak ditemukan dalam pengelolaan sumber daya
ekstraktif di kawasan hutan. Fungsi tersebut diantaranya adalah mengatur alokasi sumber daya, wilayah
pengelolaan, pola pengelolaan, tertib pengelolaan, dan menentukan orang-orang yang berhak mengakses
sumber daya. Satuan ekonomi produktif pengelolaan kayu dan penambangan emas memang memiliki fungsi
pemangkuan (proprietary), tetapi di dalamnya tidak dikenal tim pengelola seperti kepala handil dan kepala
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padang yang memiliki kekuatan otoritas dan kultural. Tradisi kerja sama kelompok dalam unit produksi
ekstraktif memiliki karakter yang berbeda dengan kerja sama kolektif dalam satuan handil. Salah satu faktor
pembeda yang signifikan antara kedua jenis satuan kelola tersebut adalah pengakuan atas hak pribadi yang
terdapat dalam pengelolaan handil, namun tidak terdapat dalam pengelolaan sumber daya ekstraktif. Klaimklaim penguasaan ‘pribadi’ atas sumber daya ekstraktif di lahan gambut, berkembang ke arah klaim pemilikan
individu, tanpa pengelolaan kolektif seperti di dalam handil. Klaim-klaim individual seperti itu, cenderung
mengarah pada monopoli penguasaan lahan seperti mapakehang petak atau mangoho (lihat: Bagian 4.2.2).
Model handil berpotensi untuk diadaptasi KFCP ke dalam kerangka kerja pengelolaan program konservasi
kawasan gambut. Untuk mengelola dan mengawasi program reforestasi, KFCP membentuk Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) dan Tim Pengawas (TP). Pendekatan KFCP ini serupa dengan ketua handil dan kepala padang
dalam sistem handil. Sisi positif dari sistem handil adalah ‘rasa kepemilikan’ yang cukup kuat dari para anggota
terhadap satuan hamparan. Meskipun bukan sepenuhnya kreasi asli penduduk lokal, sistem handil telah
menjadi bagian kebudayaan lokal, sehingga dapat dikategorikan sebagai ‘kearifan lokal’. Namun, diperlukan
perubahan sosial budaya untuk menterjemahkan sistem handil ke dalam sistem pengelolaan konservasi
lahan gambut, agar penduduk lokal memandang kegiatan pengelolaan konservasi sebagai bagian dari tradisi
mereka yang bernilai positif.
5.2.2 Contoh praktik gagal: kelompok tani
Berbagai pembentukan kelompok tani dapat dikategorikan sebagai contoh praktik kerja sama kolektif yang
gagal, karena hingga saat ini sulit menemukan kelompok tani yang bisa bertahan. Selama proses penggalian
informasi tentang kelompok-kelompok sosial yang pernah ada di desa, ditemukan hal yang cukup menarik,
yaitu hampir di semua desa terdapat banyak nama kelompok tani. Contoh, di Mantangai Hulu teridentifikasi
delapan kelompok tani yang terbentuk pada 2003, 2006, dan 2007. Desa Katimpun memiliki tujuh kelompok
tani yang dibentuk sekitar 2007. Namun melalui penelusuran lebih mendalam, dapat disimpulkan tidak ada
kelompok tani yang mampu bertahan lama.
Kotak 22. Kelompok tani dalam perspektif emik
Kelompok tani biasanya terdiri dari orang-orang yang bertani di suatu hamparan lahan. Karena itu, anggota
kelompok tani adalah mereka yang memiliki lahan. Kegiatan kelompok tani hanya berfokus pada budidaya
padi. Tidak ada kegiatan penguatan kapasitas, meskipun beberapa kelompok terkadang memperoleh bantuan
dari dinas pertanian. Tidak ada kelompok tani yang bisa bertahan lama. Para anggota umumnya tidak memiliki
motivasi untuk mengembangkan dan mempertahankan kelompok. Dulu, terdapat Gapoktan [Gabungan
Kelompok Tani] yang dibentuk untuk mewadahi kelompok-kelompok tani yang ada, tetapi sekarang tidak aktif
lagi.
Saat ini, semua lahan produktif telah digunakan dan dimilik secara pribadi. Sebagian besar lahan tersebut
sudah ditanami tanaman karet, sehingga tidak ada lagi lahan kosong untuk tanaman lain seperti sayur-sayuran,
kecuali di areal gambut.
Sumber: Informan di lokasi penelitian

Terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab gagalnya kelompok tani sebagai wadah kerja sama
kolektif untuk meningkatkan kinerja petani, diantaranya adalah:
•

Sebagian besar kelompok tani didirikan untuk memenuhi kebutuhan ‘orang luar’. Artinya, kelompok
dibentuk pada saat proyek/program pembangunan diselenggarakan di desa. Setelah proyek/program
tersebut selesai, kegiatan kelompok kembali vakum.

Pemetaan Sosial Akses Terhadap Hutan dan Lahan Gambut

75

•

Kelompok tani sering dijadikan sebagai ‘jembatan’ penghubung antara elit petani (pengurus kelompok
tani) dan pemberi bantuan dari luar. Terkadang, keberadaan kelompok tani merupakan formalitas
untuk menyalurkan bantuan, bukan untuk pemberdayaan.

•

Kelompok tani tidak membangun kekohesifan kelompok berbasis modal sosial. Selain itu, tidak ada
kegiatan-kegiatan rutin yang dijalankan untuk membangun modal sosial tersebut.

•

Keanggotaan kelompok tani sering berganti-ganti karena warga desa memiliki beragam jenis
pekerjaan (lihat: Bagian 5.1), sehingga sulit untuk melaksanakan program pemberdayaan kelompok
yang berkesinambungan.

5.2.3 Perebutan jabatan dalam tim pengelolaan program
Tidak tepat untuk mengatakan warga desa tidak berkeinginan untuk terlibat dalam kerja sama kelompok.
Sebaliknya, sebagian besar warga yang merasa memiliki pengaruh di desanya sangat antusias untuk
memiliki posisi dalam tim pengelolaan program pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah maupun
lembaga lain. Menurut informan, persaingan untuk menduduki posisi tersebut terlihat dalam banyak kasus,
termasuk dalam pengelolaan program CERD (Community Empowerment for Rural Development), PNPM-MP
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan), termasuk KFCP yang dikelola oleh TPK/
TP untuk kegiatan program di tingkat desa. Persaingan tersebut tidak selalu berjalan sehat. Di tengah-tengah
masyarakat, muncul friksi-friksi dan faksi-faksi yang pro dan kontra terhadap suatu kelompok/komite yang
dibentuk. Kondisi ini diduga terjadi sebagai dampak ikutan dari konflik atau kompetisi dalam pemilihan Kepala
Desa. Persaingan politik tersebut seringkali tidak berhenti setelah Kepala Desa baru resmi dilantik. Persaingan
akan muncul kembali dalam kompetisi lain, misalnya dalam pengelolaan program pembangunan yang didanai
oleh pihak luar.
Sejumlah informan menjelaskan, berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, sangat sulit untuk
menggalang kerja sama antar warga. Lebih lanjut, informan mengatakan sikap saling curiga antara warga
sangat kuat. Oleh karena itu, dalam konteks kelembagaan sosial dan pembangunan, potensi modal sosial sulit
berkembang. Seorang guru di salah satu desa, yang bukan warga asli desa tersebut, mengatakan:
“Orang di sini sulit untuk mengalah, dan kurang peduli pada suatu urusan desa jika dia tidak punya
kepentingan langsung”43.
Informan lain menyebutkan, antusiasme untuk duduk di dalam kepanitiaan desa seringkali tidak diikuti
dengan kinerja yang bagus. Karena itu, berjalannya kelompok sangat bergantung pada sosok ketua, sehingga
menambah beban ketua. Informan lain menyebutkan, kondisi ini tidak terlepas dari rendahnya kapasitas
sumber daya manusia di desa yang rata-rata hanya berpendidikan sekolah dasar.

Informan memberikan ilustrasi dari pengalaman sehari-hari menyaksikan pemuda-pemuda desa bermain sepak bola, di lapangan sekolah yang ada di
desa tersebut. Ukuran lapangan ini relatif kecil, namum mereka biasa bermain dengan lebih dari 24 pemain. Sewaktu-waktu, pemain bisa bertambah
jika ada orang lain yang ingin bermain. Tidak ada satu orang pun yang mau mengalah untuk bermain dalam tim kecil. Sebagai guru olahraga, informan
mengaku telah berulangkali menyarankan cara bermain bola yang lebih baik, tetapi belum berhasil. Lebih lanjut dia mengatakan, contoh permainan
bola ini mencerminkan karakter lokal yang menyulitkan terbangunnya kerja sama antar desa.
43
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Kotak 23. Perbedaan antara ADD, PNPM dan KFCP

Berikut ini adalah gambaran penilaian informan tentang perbedaan program-program yang dilaksanakan di
salah satu desa, diantaranya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM, dan KFCP.
ADD dibiayai oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh aparat desa. Namun bagi warga desa, pengelolaan
keuangannya tidak transparan. Sementara itu, PNPM yang berfokus pada pembangunan infrastruktur desa
(seperti jalan, dermaga, posyandu, dan lain-lain) dikelola secara mandiri oleh TPK di bawah pengawasan KPMD
(Komite Pemberdayaan Masyarakat Desa). KPMD dan TPK-PNPM merancang dan menjalankan sendiri proyek
yang akan dibangun dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan dalam musyawarah desa. Namun,
sebagian warga menilai TPK-PNPM belum sepenuhnya transparan kepada warga. Sebagian warga curiga
pengurus mengambil keuntungan pribadi dari program. Menurut salah seorang pengurus PNPM, insentif
pengurus memang diambil langsung dari program, yaitu sebesar 3% dari total dana program. Tetapi, masih
muncul kecurigaan dari warga mengenai kemungkinan pengurus mengambil keuntungan dari selisih harga
bahan bangunan. Sementara itu, kinerja TPK-KFCP mendapat apresiasi dari warga karena dinilai transparan,
baik dalam proses rekruitmen tenaga kerja untuk kegiatan penanaman bibit, maupun pelaporan keuangan
melalui musyawarah desa. Sejumlah informan mengatakan, mereka sangat mendukung pola-pola pengelolaan
yang transparan, karena selama ini banyak program pembangunan di desa tidak dikelola secara transparan.

5.2.4 Kelompok perempuan: arisan versus simpan pinjam
Ada dua tipologi kelompok sosial yang pernah ada di desa yang beranggotakan perempuan. Kelompok
pertama adalah ‘arisan yasinan’, yang eksklusif beranggotakan ibu rumah tangga yang beragama islam.
Kelompok seperti ini relatif bertahan lama, seperti kasus yang ditemukan di Desa Mantangai Hulu dan
Katunjung. Kegiatan rutin kelompok adalah melakukan pengajian setiap Jumat sore secara bergilir di
rumah setiap anggota. Tiap-tiap anggota kelompok juga terlibat dalam kegiatan arisan dengan jumlah iuran
bervariasi sesuai dengan kemampuan kelompok. Contoh, kelompok arisan yasinan di Mantangai Hulu (yang
beranggotakan 94 orang) mewajibkan setiap anggota membayar iuran Rp10.000/minggu. Dengan demikian,
seorang anggota yang memenangkan undian pada saat pengajian akan menerima uang sebesar Rp940.000.
Namun, setiap anggota yang menjadi tuan rumah pengajian biasanya menyediakan konsumsi bagi anggota
lain senilai Rp300.000, sehingga sisa bersih simpanan seorang anggota sebesar Rp640.000.
Kelompok kedua adalah bentukan Care International di tahun 2007 yang dikenal dengan nama kelompok
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikhususkan untuk ibu rumah tangga. Kelompok seperti ini diketahui
pernah ada di Mantangai Hulu, Kalumpang, Sei Ahas, dan Katunjung. Kelompok SPP memberikan pinjaman
kepada anggotanya dengan sistem pengembalian cicilan, untuk digunakan sebagai modal pengembangan
usaha. Namun, ketika penelitian lapangan dilakukan, tidak ada lagi kelompok SPP yang aktif. Misal, di Desa
Sei Ahas, pelaksana program pernah mendirikan bangunan untuk kegiatan operasional Kelompok SPP, namun
kini bangunan tersebut kondisinya terlantar. Seorang informan di desa itu menceritakan, kelompok simpan
pinjam tidak bisa bertahan, karena jumlah simpanan uang tidak bisa diputar, sehingga jumlah pinjaman
rendah. Hal serupa terjadi di Mantangai Hulu, dimana pengembalian pinjaman macet, sehingga kegiatan
simpan pinjam tidak bisa diteruskan.
Perbandingan gambaran kedua tipe kelompok tersebut menunjukkan beberapa faktor yang dapat dikatakan
berkontribusi terhadap kesuksesan maupun kegagalan sistem arisan dalam kelompok yasinan dan kelompok
SPP. Dari dua kasus kelompok arisan yasinan di Mantangai Hulu dan Katunjung, diketahui persistensi kelompok
tersebut diantaranya karena:
a. Orang yang dipilih sebagai ketua kelompok adalah seorang yang memiliki wibawa, ketegasan, dan kejujuran
yang dipercaya dalam mengelola uang arisan kelompok.
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b. Terdapat aturan yang tegas untuk mendisiplinkan anggota agar membayar iuran setiap minggu dan sanksi
sosial bagi anggota yang melanggar kepercayaan.
Sebaliknya, pada kasus kelompok simpan pinjam perempuan, faktor penyebab kegagalan diantaranya:
a. Terdapat anggapan bahwa dana bantuan simpan pinjam adalah dana hibah yang tidak wajib dikembalikan.
b. Tidak ada mekanisme yang melarang orang untuk memperoleh akses pinjaman, sehingga seseorang yang
memiliki catatan yang kurang baik terkait urusan pinjam meminjam, tetap berhak memanfaatkan uang
tersebut.
5.2.5 Jaringan sosial: tipe rantai dagang versus rantai spekulasi
Relasi-relasi sosial yang terbentuk dalam hubungan manusia dengan sumber daya alam di lingkungannya tidak
hanya mencakup lingkup kecil seperti dalam satuan keluarga, kelompok keluarga di desa, ataupun kelompokkelompok sosial dalam sebuah komunitas. Temuan lapangan menunjukkan keberadaan relasi-relasi sosial
yang membentuk jaringan antar individu yang memiliki ikatan langsung dengan sumber daya alam dan aktoraktor sosial lain di luar komunitas. Jika disederhanakan, jaringan tersebut memunculkan sekurangnya dua
tipologi yang di sini disebut sebagai tipe rantai dagang (trade chain) dan tipe rantai spekulasi (speculative
chain). Keduanya terbentuk dengan motif yang sama, yaitu kepentingan ekonomi, namun dengan modus
operandi yang berbeda. Tipe jaringan sosial rantai dagang bekerja melalui sirkulasi komoditas ekonomi yang
nyata, sedangkan tipe jaringan sosial rantai spekulasi bekerja melalui wacana ‘menjadikan aset publik sebagai
komoditas’.
Jaringan sosial tipe rantai dagang
Selain produk pangan, semua hasil kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah kerja KFCP mengalir
dari hulu ke hilir melalui mekanisme pasar. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut antara lain terdiri
dari: warga desa sebagai produsen (melalui aktivitas pengelolaan lahan pertanian atau ekstraksi hasil hutan);
agen penampung hasil bumi di tingkat desa, agen penampung lapis kedua di kecamatan atau di beberapa pusat
sirkulasi komoditas ekonomi seperti Mantangai, Kaladan, Dadahup, Kapuas, dan seterusnya hingga toke besar
yang berada di kota seperti Kuala Kapuas dan Banjarmasin. Di permukaan, yang terlihat dari perdagangan
komoditas tersebut adalah para pelaku ekonomi di pasar yang bekerja menurut kalkulasi-kalkulasi keuntungan
ekonomi. Produsen menjual hasil produksinya kepada pedagang lapis pertama, kemudian berlanjut ke
pedagang lapis ke dua, lalu ke pedagang lapis ke tiga, dan seterusnya. Tetapi, jika ditelusuri lebih dalam,
terdapat jaringan lain yang juga bekerja dalam rantai dagang tersebut, salah satunya adalah hubunganhubungan kekerabatan dan hubungan berbasis patron-klien. Contohnya terlihat dalam hubungan pengumpul
gemor dengan agen pengumpul lapis pertama, yang dipertahankan melalui pola hubungan patron-klien.
Indikasi yang sama juga terlihat antara agen pengumpul lapis pertama dengan agen pengumpul lapis kedua,
dimana hubungan-hubungan kekerabatan dimanfaatkan untuk memelihara akses pasar.
Pada arah sebaliknya, terjadi fenomena yang sama. Aliran barang kebutuhan pokok, perabotan rumah
tangga, peralatan produksi, dan pendukung produksi mengalir dari kota ke desa-desa di pedalaman melalui
rantai ekonomi ‘kapal dagang’ yang dioperasionalkan di Sungai Kapuas oleh orang-orang Banjar dari Nagara
(Kalimantan Selatan). Di permukaan, relasi-relasi ekonomi antar pelaku pasar ‘kapal dagang’ terlihat murni
seperti pelaku ekonomi biasa. Kapal besar sebagai ‘distributor’ setiap minggu berlabuh di dermaga Mantangai
dan memasok kebutuhan ‘kapal-kapal dagang’ yang berperan sebagai ‘retailer’ ke desa-desa. Tetapi, jika
ditelusuri lebih jauh, satu sama lain terikat berdasarkan hubungan daerah asal (Nagara), etnis (Banjar), dan
ideologis (Islam). Lebih lanjut, menurut seorang informan di Mantangai, mereka juga terikat dalam satu
jaringan tokoh spiritual yang ‘mengatur’ jaringan perdagangan mereka di sejumlah sungai besar.
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Relasi para pedagang dari tiap-tiap ‘kapal dagang’ yang melayani desa-desa di pinggiran Sungai Kapuas (mulai
dari Mantangai sampai ke Muroi) dengan penduduk desa-desa yang mereka singgahi, juga diintensifkan
melalui saluran-saluran yang tidak hanya berbasis ekonomi. Hubungan tersebut antara lain dipertahankan
dengan fasilitas ngabun (berhutang) yang diberikan kepada warga desa. Bagi warga desa, fasilitas seperti itu
membantu mereka pada masa-masa paceklik, ketika hasil ekstraksi hutan belum turun ke desa. Aktor yang
berhutang adalah ibu rumah tangga yang berbelanja di kapal-kapal dagang. Pembayaran hutang dilakukan
dengan cara mencicil dengan hasil produksi pertanian dan ekstraksi hasil hutan. Bentuk intensifikasi hubungan
lainnya adalah hubungan-hubungan kekerabatan melalui ikatan perkawinan dengan penduduk setempat.
Kasus yang umum terjadi adalah perkawinan antara laki-laki awak kapal atau pemilik kapal dagang dengan
perempuan dari desa-desa setempat.
Jaringan sosial tipe rantai spekulasi
Jaringan sosial tipe ini berlangsung antara aktor-aktor tertentu di desa dan aktor lain di luar komunitas
desa, yang digerakkan oleh kepentingan ekonomi melalui tindakan-tindakan spekulasi. Contoh nyata tipe
ini adalah sindikasi pembuatan ‘SP terbang’ (lihat: Bagian 4.2.2). Jaringan aktor tidak hanya ada di internal
desa tetapi juga antar desa, yang berkolaborasi dengan aktor yang memiliki jaringan sosial lebih luas di kota
kecamatan atau kabupaten, serta aktor yang memilki kekuasaan di pemerintahan maupun perusahaanperusahaan swasta yang berusaha mencari lahan untuk lokasi perkebunan kelapa sawit. Aktor-aktor sosial di
desa berspekulasi di antara mereka melalui tindakan ‘menjadikan lahan gambut sebagai komoditas’, padahal
mereka tahu lahan tersebut berstatus tanah negara. Spekulasi pertama dilakukan dengan mereduksi wacana
tanah negara di wilayah desanya (yang bukan domain kekuasaan mereka), menjadi wacana tanah adat.
Spekulasi kedua adalah menggalang elit desa untuk mendukung para investor melalui wacana tanah adat,
agar investor memberikan ganti rugi atas tanah adat yang mereka bagi ke dalam kapling-kapling. Mereka juga
membuat SP untuk setiap kapling tanah tersebut. Berikutnya, mereka menawarkan kapling-kapling tanah
fiktif melalui SP kepada warga masyarakat dengan iming-iming harga jual lebih tinggi jika tanah tersebut dijual
kepada investor.
Jaringan sosial rantai spekulasi juga didasarkan pada hubungan-hubungan sosial, seperti kesamaan asal desa,
hubungan keluarga, jaringan-jaringan kekuasaan, dan informasi mengenai pembangunan daerah. Berbeda
dengan jaringan sosial tipe rantai dagang yang bergerak di dunia nyata melalui sirkulasi barang dan jasa;
jaringan sosial tipe rantai spekulasi justru bergerak melalui upaya menjadikan aset publik sebagai komoditas
yang bukan haknya. Perbedaan lain, jaringan sosial tipe rantai pasar berjalan secara berkelanjutan, sedangkan
jaringan sosial tipe rantai spekulasi hanya berlaku sementara, sesuai dengan perkembangan situasi politik dan
ekonomi dalam lingkup luas.

Ringkasan Utama
•

Bagian ini memetakan unit-unit sosial, jaringan sosial, dan kelembagaan yang terdapat dalam kehidupan
komunitas desa, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan ekstraksi sumber daya alam.

•

Penduduk setempat mendasarkan strategi mata pencaharian hidup mereka pada keberadaan
sumber daya alam dan permintaan pasar. Hasilnya, terdapat kecenderungan dimana warga berusaha
mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber. Hal ini memunculkan hambatan-hambatan terkait waktu
dan tenaga, yang kemudian berkontribusi kepada rendahnya produktivitas dan intensifikasi pertanian,
serta kecenderungan untuk mengeksploitasi sumber daya-sumber daya ekstraktif (sebagai upaya untuk
mengambil sebanyak mungkin hasil pada kesempatan pertama).

•

Ekonomi ekstraktif yang dominan bisa jadi berkontribusi pada resistensi penduduk lokal terhadap
program-program konservasi yang bertujuan membatasi akses terhadap sumber daya alam. Oleh karena
itu, penting untuk mengupayakan peralihan dari dominasi ekonomi ekstraktif, jika program konservasi
diharapkan berhasil.
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•

Masyarakat di lokasi penelitian memiliki tradisi kerja sama kelompok dalam bidang pertanian. Contoh
baik dari kerja sama ini adalah sistem handil dalam pengelolaan lahan pertanian kolektif. Tetapi, sistem
ini tidak berlaku dalam kegiatan-kegiatan ekstraktif. Lebih lanjut, usaha-usaha yang dilakukan oleh
pihak luar (seperti program-program pembangunan) untuk membentuk kelompok-kelompok tani selalu
gagal, terutama karena warga desa tidak memiliki motivasi intrinsik untuk mempertahankannya. Hal
yang hampir sama terjadi pada kelompok sosial tradisional yang beranggotakan perempuan. Kelompok
yang berfungsi dengan baik adalah kegiatan arisan, sedangkan kelompok yang dibentuk oleh pihak luar
ternyata belum berhasil.

•

Jaringan sosial memainkan peran penting dalam ekonomi ekstraktif, untuk menghubungkan mereka yang
terkait dengan sumber daya alam dengan mereka yang terkait dengan pasar. Hubungan-hubungan dagang
tampaknya lebih dominan. Hal ini juga diperkuat oleh hubungan-hubungan sosial, hubungan-hubungan
keluarga, dan hubungan-hubungan patron-klien. Jaringan sosial juga memungkinkan terjadinya spekulasi
terhadap lahan, karena aktor-aktor lokal yang memiliki koneksi dengan orang kota dan orang-orang desa
yang memiliki akses terhadap informasi, memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengeksploitasi sumber
daya alam untuk keuntungan mereka sendiri.
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6. KESIMPULAN
Studi ini telah mengidentifikasi tipologi akses dan memetakan dinamika-dinamika sosial mengenai akses
masyarakat lokal terhadap sumber daya alam di kawasan gambut, di dalam program uji coba REDD+ KFCP.
Temuan-temuan penelitian menggambarkan beberapa aspek yang berguna bagi pelaksana program, yang
dapat dipertimbangkan dalam pelibatakan masyarakat lokal secara kolaboratif dan berkesinambungan untuk
keberhasilan program. Poin-poin penting tersebut adalah:
1. Fakta mengenai klaim-klaim pribadi dari warga desa atas sumber daya alam di kawasan tanah aluvial
atau tanah mineral (klaim yang didukung oleh aturan-aturan adat) merupakan modal yang penting untuk
mendorong keterlibatan warga dalam program KFCP. Lebih khusus, dikarenakan klaim-klaim tersebut
biasanya berlaku terhadap lahan pertanian, maka pemilik lahan memiliki kepentingan untuk melindungi
lahan mereka dari ancaman kebakaran. Oleh karena itu, para pemilik lahan pertanian dapat dijadikan
sebagai mitra strategis bagi kegiatan pencegahan kebakaran hutan dalam program KFCP.
2. Tekanan terhadap lahan diperkirakan semakin kuat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan mulai
langkanya lahan tanah aluvial yang masih bisa dikelola. Oleh karena itu, penduduk desa membutuhkan
perbaikan praktik pertanian mereka, terutama untuk pengelolaan kebun karet, agar dapat meningkatkan
produksi, sehingga mereka memperoleh pendapatan yang lebih besar. Program rehabilitasi lahan
gambut yang dijalankan tanpa memperhitungkan perbaikan ekonomi masyarakat lokal diperkirakan akan
menghadapi risiko kegagalan, karena pemanfaatan ekstraktif sumber daya di kawasan gambut masih
menjadi penyumbang penting bagi ekonomi keluarga penduduk di sekitar wilayah program KFCP.
3. Pada sebagian besar masyarakat desa, temuan lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan untuk
membuka ladang penanaman padi masih tinggi, karena hal ini berkaitan dengan ketahanan pangan di
tingkat keluarga. Pelarangan praktik pembukaan ladang dengan cara membakar bisa kontra produktif, jika
tidak diiringi dengan substitusi lain yang sudah teruji lebih baik. Faktanya, larangan membakar lahan yang
diterapkan pemerintah belum dapat menghentikan praktik pembukaan ladang dengan cara tersebut.
Oleh karena itu, solusi yang diperkirakan lebih baik adalah menghidupkan kembali tradisi atau pola-pola
kerja sama pengelolaan perladangan seperti yang sudah pernah dijalankan oleh kelompok-kelompok
handil di masa lalu.
4. Keberadaan lahan gambut beserta sumber daya ekonomi yang ada di dalamnya, yang secara tradisional
dikonsepsikan sebagai sumber daya akses bebas, perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan
munculnya indikasi rendahnya kesadaran masyarakat lokal terhadap konservasi dan tanggung jawab
pemeliharaan. Secara kultural, yang dominan terjadi di lahan gambut adalah praktik ekstraksi dengan
motif eksploitatif, bukan praktik dan motif kultivasi. Oleh karena itu, program penanaman pohon di
lahan gambut memerlukan penyesuaian aspek sosial budaya untuk menjamin terbentuknya nilai-nilai
dan perilaku baru dalam pemeliharaannya. Ada beberapa pemikiran yang mungkin bisa dipertimbangan,
diantaranya:
a) Mendorong peralihan status dari sumber daya akses terbuka menjadi kepemilikan pribadi. Namun,
hal ini akan mengundang risiko tumbuhnya “land grabbing” yang dapat menimbulkan konflik baru di
antara masyarakat.
b) Mendorong peralihan status dari sumber daya akses bebas menjadi akses terbatas, yang
penguasaannya bisa diserahkan kepada desa, misalnya melalui skema hutan desa. Namun, hal ini
juga memerlukan sebuah konsensus formal di tingkat desa. Perlu dicatat, pengembangan skema
hutan desa juga memerlukan penyesuaian aspek sosial budaya untuk melembagakan konsepsi baru
tentang akses dan hak penguasaan. Hal ini diperlukan agar tradisi lintas batas dalam pemanfaatan
sumber daya hutan dan lahan gambut bisa dilokalisasi menjadi hak penguasaan desa. Hal ini akan
memerlukan kesepakatan lebih luas dari seluruh komunitas desa yang berbatasan.
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5. Terkait dengan skema hutan desa, kelembagaan adat yang mengatur perlindungan kawasan hutan
desa dapat diperkuat dengan penegasan bahwa wilayah desa akan diidentikkan dengan ‘tanah ulayat’
desa, sehingga kelembagaan adat di tingkat desa memiliki ‘yurisdiksi’ wilayah adat yang jelas. Namun
perlu dicatat, tantangan dalam menerapkan pendekatan ini adalah faktor budaya masyarakat setempat
yang belum mengenal ‘tanah ulayat’, serta ketiadaan tokoh yang berperan sebagai primus interpares.
Sekali lagi, dalam hal ini diperlukan proses penyesuaian aspek sosial budaya yang bijaksana, agar tidak
menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Salah satu cara yang paling aman adalah dengan
melegalisasikannya melalui produk peraturan desa dan keputusan lembaga adat desa, yang dihasilkan
melalui musyawarah desa, yang merepresentasi terwakilinya keragaman kelompok warga.
6. Dalam mencari upaya pembatasan terhadap kegiatan ekstraktif di lahan gambut, skema mata pencaharian
alternatif harus diberikan kepada penduduk desa yang tidak memiliki lahan-lahan produktif dan kepada
mereka yang hidupnya bergantung pada ekstraksi hasil hutan kayu dan non-kayu, agar mereka tidak
termarjinalisasi. Secara langsung atau tidak langsung, penduduk tersebut juga memiliki relasi kekuasaan
yang erat dengan para agen penampung hasil hutan dan toke-toke yang ada di desa maupun di luar
desa. Karena itu, terganggunya kepentingan ekonomi dari para pencari hasil hutan akan berpengaruh
terhadap ekonomi para elit ekonomi lokal. Lebih lanjut, mempertimbangkan kesinambungan sumbersumber pendapatan alternatif bagi warga yang tergantung pada hasil hutan dan lahan gambut adalah
suatu keniscayaan, antara lain agar rencana penabatan tatas dan penutupan kanal bisa berjalan efektif.
Untuk sekarang, pergerakan masif penduduk dari sebagian besar desa di kawasan program REDD+ ke
daerah Pujon dan Muroi untuk kerja mas merupakan katup pengaman yang dapat mengurangi ancaman
eksploitasi hasil hutan kayu dan non-kayu. Namun, jika potensi kerja mas merosot, mereka akan kembali
ke desa masing-masing dan mencari pilihan-pilihan baru untuk menopang kebutuhan ekonominya.
7. Kerja keras dan kesabaran diperlukan dalam menata ulang tradisi-tradisi dan pola-pola kerja sama kolektif
penduduk desa. Kelembagaan-kelembagaan sosial di desa-desa, khususnya yang dibentuk sebagai
bagian dari program-program pembangunan, timbul dan hilang silih berganti dari waktu ke waktu. Masih
diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami dan mencari solusi mengenai hal ini. Namun secara
teroritis, dapat dijelaskan sementara bahwa selama ini yang terbangun adalah lembaga dalam pengertian
‘tulang rangka’ atau mesin, dan masih diperlukan darah atau pelumasnya yaitu modal sosial, agar mesin
bisa berjalan. Salah satu elemen paling penting dari modal sosial adalah hubungan saling percaya (trust).
Temuan lapangan menunjukkan unsur tersebut masih sangat lemah.
8. Meskipun dalam kasus yang sangat terbatas dan dalam tahapan yang masih elementer, upaya
pembandingan antara proses-proses kerja sama yang dibangun dalam TPK-PNPM dan TPK-KFCP,
memberikan suatu inferensi bagi peneliti bahwa TPK-KFCP memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga
sosial yang tidak hanya kuat secara struktur. Selain itu, TPK-KFCP juga bisa mengembangkan potensi
modal sosial. Hubungan-hubungan saling percaya mulai tumbuh dan dirasakan sendiri oleh warga yang
terlibat dalam pengelolaan kegiatan penanaman pohon pada fase pertama. Mereka melihat perbedaan
antara kelompok yang dibentuk dalam penanaman dan kelompok-kelompok yang dibangun sebelumnya.
Menurut hemat peneliti, modal ini sayang untuk dibiarkan mati. Namun, untuk jangka waktu tertentu,
masih diperlukan pendampingan dan uji coba dari pihak pengelola program (dalam hal ini KFCP) untuk
memastikan penguatan modal sosial tersebut.
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