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Berbagai komunitas 

masyarakat yang dan 

hidup berdiam diselu-

ruh wilayah Kalimantan Tengah 

selama ini dapat dipastikan me-

miliki sistem kelola, pengaturan 

hak, perlindungan dan tata cara 

keberlanjutan pengelolaan sum-

ber kehidupan dan alat produksi.

Hubungan timbal balik dan siklus 

kehidupan antara alam dan manu-

sia yang sebenarnya dapat berjalan 

harmonis terus berkembang dan 

berjalan sedemikain rupa sesuai 

perkembangan zaman.  Sayangn-

ya, beberapa diantaranya tidak 

lagi dijalankan atau tidak dijadi-

kan lagi sebagai sistem nilai yang 

diterapkan oleh komunitas itu 

sendiri atau bahkan juga oleh ke-

bijakan negara dan pemerintah.

Ada beberapa factor penyebab 

tergerusnya sistem nilai komu-

nitas lokal, diantaranya ; desa-

kan modal dan peradaban baru 

[modernisasi], kelalaian dalam 

menanamkan nilai-nilai kepada 

generasi selanjutnya yang diaki-

batkan tidak terdokumentasikan 

dengan baik berbagai nilai lokal 

itu serta digerus secara structural 

oleh kebijakan Negara dan inter-

vensi capital dan ketidak menger-

tian pemerintah dalam menem-

patkan posisi nilai lokal dalam 

tatanan politik pemerintahan.

Problem yang muncul kemu-

dian adalah kemunduran pada 

tingkat kemandirian pengelo-

laan sumber kehidupan dan alat 

produksi, lemahnya legalitas alas 

hak komunitas lokal dan semak-

in surutnya apresiasi atas inisi

atif lokal seiring dengan meny-

empitnya ruang bagi eksistensi 

kearifan dan komunitas lokal.

Isu penting yang harus dijawab 

adalah bagaimana mengembalikan 

kemandirian dan kedaulatan pen-

gelolaan alat produksi dan sumber 

kehidupan berdasarkan inisiatif 

dan kerafiran lokal.  Isu ini sebe-

narnya sangat sederhana tetapi 

dalam kaitan kekinian memiliki 

relevansi yang sangat singnifikan 

dengan isu penting global, sep-

erti perubahan iklim dan keadi-

lan iklim bagi segenap penduduk.

Nilai kearifan lokal, bahkan ker-

ja-kerja berbasis inisiatif lokal 

yang telah dijalankan dan dikem-

bangkan secara terus menerus, 

berkelanjutan dan dilakukan se-

cara mandiri oleh banyak komu-

nitas lokal sangat jarang menjadi 

perhatian apalagi menempatkan-

nya sebagai bagian dari konstribusi 

komunitas lokal dalam menjawab 

tantangan global perubahan iklim.

Jerih payah, inisiatif dan kearifan 

serta usaha keras yang telah di-

lakukan kerap kali tidak diperhi-

tungkan dalam berbagai skema 

mitigasi dan adaftasi perubahan 

iklim, semisal REDD+.  Padahal 

jika ditelisik lebih mendalam, maka 

kontribusi penting justru banyak 

muncul dari nilai dan sistem yang 

ada pada komunitas lokal.  Oleh 

karena itu maka distribusi manfaat 

harus benar-benar sampai kepada 

komunitas lokal disekitar hutan, 

yang disampaikan dengan cara 

yang konsisten dengan prioritas 

dan peran kolektif mereka selama 

ini mengelola kawasan dan hutan.

Kahayan Inisiatif  adalah se-

buah rancangan bersama anta-

ra beberapa kelompok sipil di 

Palangkaraya untuk menjawab isu 

KI : Dari waktu ke waktu
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inisiatif lokal, kemandirian dan 

back to local wisdom dalam pen-

gelolaan sumber kehidupan dan 

konstribusi jawaban atas problem 

global seperti perubahan iklim.

WALHI Kalimantan Tengah dan 

jaringanya   menyadari betul bah-

wa harus ada upaya strategis untuk 

secara bersamaan dapat berkon-

tribusi menjawab tantangan glob-

al yang sekaligus menempatkan 

komunitas lokal dengan segala 

inisiatifnya sebagai aktor pent-

ing yang mempunyai kemandi-

rian dan posisi dalam menentu-

kan arah pengelolaan kehidupan 

dan sumber kehidupan mereka.

Kahayan Inisiatif diharapkan da-

pat mencapai tujuan penting yang 

diharapkan untuk mempengaruhi 

kebijakan REDD di tingkat lokal, 

nasional dan berkontribusi atas 

model skema REDD+, khususnya 

upaya penurunan emisi dari sek-

tor kehutanan di tingkat global 

dimana inisiatif lokal seharusnya 

menjadi modalitas utama dalam 

mendorong pembangunan yang 

rendah karbon dengan skema 

adaptasi dan mitigasi di tingkat 

lokal. Program ini akan dilakukan 

melingkupi 4 kecamatan dengan 20 

kampung dengan segala komunitas 

yang tinggal didalamnya. Cakupan 

wilayah meliputi aliran sungai Ka-

hayan mulai dari Kecamatan Ba-

nama Tingang, Kahayan Tengah, 

Jabiren Raya dan Kahayan Hilir.

  Seluruh wilayah ini  terintegrasi 

dan saling bersinggungan dengan 

karakteristik yang unik, dimana 

tersambung oleh aliran sungai 

Kahayan, namun dengan 2 type 

lahan [low land and peat land].

Pemilihan Wilayah DAS Kahayan 

yang secara karakteristik ekosis-

temnya merupakan wilayah hutan 

dataran tinggi  di wilayah hulunya 

sementara  di hilirnya merupakan 

hutan dataran rendah yang seba-

gian besar merupakan kawasan 

gambut yang masih tersisa yang 

di prediksikan menyimpan cadan-

gan karbon yang besar. Wilayah 

DAS Kahayan ini juga merupakan 

wilayah strategis nasional yang di 

tetapkan oleh pemerintah.  Namun 

tingkat keterancaman wilayah 

ini juga termasuk tinggi dimana 

wilayah ini menjadi incaran berba-

gai bentuk investasi yang mengan-

cam keberlanjutan ekosistem dan 

memicu potensi konflik tenurial. 

Wilyah ini juga sebagian adalah 

wilayah eks  megarice project yang 

telah menghancurkan sebagian be-

sar ekostem gambut sehinga dibu-

tuhkan upaya rehabilitasi untuk 

pemulihan ekositemnya. Namun 

di berapa tempat terdapat insiatif 

lokal dalam menjalankan praktek-

praktek pengelolaan sumberdaya 

alam yang berkelanjutan  seperti 

hutan adat kalawa ( wilayah ini se-

belumnya dilakukan menjadi hu-

tan desa, namun sebagian kawasan 

akan di dorong pengelolaan se-

cara adat), Beje (kolam tradisional 

yang merupakan sumber ekonomi 

perikanan di wilayah gambut), 

dan handil (konsep pertanian 

komunal untuk pangan lokal). 

Pada giliran berikutnya, inisi-

atif di atas menjadi modal bagi 

jaringan WALHI Kalimantan 

Tengah untuk melakukan inter-

vensi dalam proses perumusan 

kebijakan lokal dan nasional, ter-

utama kebijakan yang berkaitan 

dengan sumber daya alam.

Program Kahayan Initiatives mer-

upakan salah satu program yang 

sedang dilaksanakan oleh kolabo-

rasi beberapa lembaga/ organisasi 

masyarakat sipil di Kalimantan 

Tengah yang tergabung dalam Fo-

rum Keadilan (Walhi Kalimantan 

Tengah, Save Our Borneo, Yayasan 

Betang Borneo, Pokker-SHK dan 

AMAN Kalimantan Tengah) yang 

pada tahun 2015 ini telah me-

masuki tahap ke 2 (dua). Program 

ini secara umum memiliki tujuan 

mendorong kesiapan masyarakat 

di wilayah DAS Kahayan dalam 

membangun kedaulatan dan ke-

mandirian pengelolaan sumber 

kehidupannya yang berbasis pada 

kearifan lokal melalui perbaikan ke-

bijakan serta peraturan perundan-

gan di tingkat lokal yang berkaitan 

dengan mitigasi perubahan iklim.

Wilayah DAS Kahayan saat ini 

terancam atas berbagai aktivitas
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konversi hutan untuk Perkebu-

nan Kelapa Sawit, Hutan Tanaman 

Industri (HTI), pertambangan 

serta Izin Konsesi Hutan Alam 

(IUPHK-HA). Disamping itu ban-

yaknya program pemerintah yang 

berada di wilayah ini mengan-

cam dan cenderung mengabaikan 

hak tenurial  yang mengakibat-

kan tergerusnya sumber-sumber 

penghidupan masyarakat sekitar 

dan memunculkan konflik tenu-

rial. Untuk itu berbagai upaya pen-

guatan kapasitas di tingkat lokal 

dan kampanye yang lebih luas un-

tuk pengelolaan kawasan tersebut 

menjadi wilayah yang bekelan-

jutan harus dilakukan seitensif 

mungkin, salah satunya mela-

lui penguatan kapasitas di tingkat 

lokal dan kampanye yang lebih 

luas untuk pengelolaan kawasan 

DAS Kahayan menjadi wilayah 

yang dikelola bekelanjutan.

Adapun beberapa tujuan 

dari kahayan Inisiatif ini yaitu : 

1. Adanya dokumentasi  ber

 bagai system kelola dan keari

 fan local bersamaan 

 dengan inisiatif yang 

 muncul dari komunitas local.

2. Tersedia document dan Peta 

 Tata Ruang Kelola Kampung 

 yang dibuat secara partisipatif 

 yang dapat dijadikan “master

 plan” pengelolaan wilayah 

 kampung.

3. Adanya pendokumentasian 

 dan upaya penggalangan 

 dukungan public atas inisi

 atif dan nilai kearifan local, 

 baik dukungan formal mau

 pun non-formal dari berba

 gai pihak.

4. Adanya aktivitas komunitas 

 terorganisir yang dapat  me

 nyusun rencana untuk men

 dorong kebijakan pembangu

 nan oleh pemerintah lebih 

 berbasis inisiatif local.

5. Adanya usulan kebijakan 

 lokal yang mengadopsi ske

 nario berbasis kearifan lokal 

 dalam mitigasi perubahan 

 iklim

KI : Tujuan

KI : Aktifitas 
Focus Group Discussion (FGD)Hari Bumi

Save Our Borneo, Palangkaraya 

(21/04). JPIC Kalteng yang terga-

bung dalam Aliansi Bumi Tam-

bun Bungai hari ini ( Kamis, 

21 April 2015) mengelar Fo-

cus Grup Diskusi ( FGD ) di 

Aula Soverdi Palangka Raya.

Focus Grup Diskusi yang dilak-

sanakan oleh JPIC Kalteng Mengu-

sung Tema “ Indikator Kebijakan

 Agraria Dan Investasi Di Kaliman

tan Tengah.” Kegiatan ini dihadiri 

oleh SOB, AMAN Kalteng, Pok-

er-SHK, BOSF, Telapak, Yayasan 

Betang Borneo (YBB), GMNI 

Palangka Raya, dan BEM Unpar.

Herry Mustafa selaku coordinator 

Aliansi Bumi menjelaskan, “bahwa 

FGD ini merupakan salah satu 

acara dari rangkaian kegiatan per

ingatan hari bumi pada tahun 2015 

ini. Dimana JPIC yang juga ter-

gabung dalam Aliansi Bumi Tam-

bun Bungai dipercayakan untuk 

menyelenggarakan acara FGD . ” 

Melalui FGD hari ini diharapkan 

dapat menyamakan pandangan se-

mua pihak yang hadir untuk men-

gawasi kebijakan yang dikeluar-

kan pemerintah dalam mengelola 
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sumber daya alam di Kalimantan  

Tengah. Kita tahu bahwa selama 

ini  banyak sekali kebijakan agraria 

yang dikeluarkan oleh  Pemerintah 

Pusat dan Daerah terkait pengelo-

laan sumberdaya alam khusunya di 

Kalimantan Tengah. Namun, keun-

tungan yang dirasakan masyarakat  

atas kebijakan tersebut boleh dika-

takan minim sekali bahkan tidak 

jarang merugikan masyarakat, di-

karenakan kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah tidak disertai den-

gan pengawasan yang kuat. Maka 

dari itu, melalui kegiatan ini kita 

dapat melakukan kajian dan penel-

itian atas produk dan implemen-

tasi kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah, sehingga kita memi-

liki data  atas fakta pelangaran-

pelangaran  oleh pihak pengusaha 

yang berinvestasi di bidang Perke-

bunan maupun Pertambangan”. 

Dengan dilaksanakan peringatan 

hari bumi tahun ini dapat men-

dorong semangat kita bersama 

dalam mengawasi kebijakan agrar-

ia, aliansi Bumi Tambun Bungai 

juga akan melaksanakan diskusi 

rutin setiap bulan untuk melaku-

kan kajian-kajian atas implementa-

si kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemrintah. Kita semua berharap 

agar pengelolaan sumber daya alam 

di Kalimantan Tengah harus di-

dasarkan pada inisiatif masyarakat/

komunitas lokal demi keselama-

tan dan kelestarian lingkungan.

Selain Focus Grup Diskusi yang 

diselanggarakan oleh JPIC , perin-

gatan hari bumi tahun ini lemba-

ga-lembaga yang tergabung dalam 

aliansi bumi tambun bungai juga 

akan melaksanakan beberapa keg-

iatan, seperti; Diskusi Kreatif oleh 

SOB, Nonton Film oleh eLPaM, 

dan kampanye lingkungan oleh 

Walhi Kalteng yang akan dilak-

sanakan pada hari rabu (22/0) dari 

pukul 15.00 s/d 20.00 WIB. di ta-

man Kota Jl. Yosudarso Palangka 

Raya  dengan mengundang Lem-

baga, LSM/NGO di bidang ling-

kungan dan Organisasi maha-

siswa serta masyarakat umum.

Kampanye Kreatif Dalam Momen Hari Bumi
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Save Our Borneo, Palangka Raya 

(22/04). Dalam rangka momentum 

peringatan Hari Bumi ke-45 tahun 

2015 ini, Save Our Borneo yang 

merupakan bagian dari Inisiatif 

Kahayan bersama-sama Aliansi 

Bumi [ ALBUM ] Tambun Bungai 

melakukan berbagai kegiatan ber-

sama, salah satunya adalah diskusi 

dan kampanye kreatif yang digelar 

di taman kota jalan Yosudarso Kota 

Palangka Raya pada 22 April 2015.

Acara yang semulanya dijadwal-

kan pada pukul 15.00 WIB itu, 

baru bisa dimulai pada pukul 

16.00 WIB dikarenakan hujan 

yang cukup deras. Meskipun sem-

pat tertunda selama 1 jam, namun 

tidak menyurutkan semangat se-

luruh tim dan partisipan untuk 

menggelar acara bersama tersebut.

Acara langsung di pandu oleh Di-

rektur Eksekutif Save Our Borneo, 

Nordin. Pertama-tama Nordin 

menyampaikan berbagai infor-

masi tentang kondisi lingkungan 

serta berbagai inisiatif yang di

lakukan oleh masyarkat dalam

menjaga dan memanfaatkan sum-

ber daya alam yang dimiliki, teru-

tama yang ada di provinsi Kali-

mantan Tengah. Setelah diskusi 

lepas dan santai tersebut, kemu-

dian Nordin mengajak semua pe-

serta yang hadir untuk menulis-

kan pesan yang ada di benaknya 

masing-masing mengenai kondisi 

bumi pada sebuah kertas kar

ton tebal yang sudah disediakan.

Seluruh peserta pun dengan an-

tusias mengikuti apa yang di in-

truksikan oleh pemandu acara 

ini. Setelah itu seluruh hasil tu-

lisan di pajang agar dapat dilihat 

khalayak ramai. Tidak sampai 

disitu, pemandu acara kemudian 

mengajak seluruh peserta dalam 

sebuah permainan dengan imba-

lan hadiah menarik. “Siapa yang 

dalam tulisannya tadi menulis kata 

Bumi? maju kedepan” Teriaknya, 

kemudian sebagian besar peserta 

maju kedepan. “bagi peserta yang 

didepan, jika dalam tulisannya ada 

kata Sungai sillahkan tetap berdiri, 

dan yang tidak ada, harap kembali 

ketempatnya”, lanjutnya. “Tinggal 

tersisa dua orang, dari dua orang 

ini siapa yang menuliskan kata 

Masyarakat?” dan hanya tinggal 

1 orang saja yang berhak menda-

patkan hadiah hiburan yang telah 

disediakan. Permainan pun dilan-

jutkan, dengan total ada 3 buah 

hadiah hiburan dan 1 buah hadiah 

utama. Setiap pemenang kemudian 

diminta berorasi/ berpidato sing-

kat mengenai apa yang dituliskan.

Setelah bermain permainan me-

narik itu, seluruh peserta pun 

diajak untuk berfoto bareng. 

Acara yang berlangsung santai 

dan tidak begitu formil ini mem-

beri kesan tersendiri bagi sekitar 

50-an partisipan dari berbagai 

kalangan yang hadir. Acarapun 

kemudian dilanjutkan dengan 

berbagai kegiatan dari Lembaga-

lembaga yang tergabung dalam 

Aliansi Bumi Tambun Bungai, 

salah satunya adalah pemutaran 

Film Bertemakan Lingkungan.
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Save Our Borneo, Palangka Raya 

(12/04). PT. Suryamas Cipta 

Perkasa yang beroperasi sejak ta-

hun 2007 di Desa Paduran Seban-

gau, Kecamatan Sebangau Kuala, 

Kabupaten Pulang Pisau, hingga 

saat ini belum berikan kebun plas-

ma kepada kepada masyarakat.

Kemarin (11/04) Tim SOB 

Palangka Raya bersama Tim 

dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia ( KLHK RI) melaku-

kan Monitoring ke Kecamtan Se-

bangau Kuala, Kabuaten Pulang 

Pisau. Dalam rangka menindak 

lanjuti laporan masyarakat ke 

kementerian KLHK mengenai 

kasus pelanggran yang dilakukan 

oleh PT. Suryamas Cipta Perkasa. 

Pada saat melakukan monitoring, 

kami bertemu dengan Rudy Ha-

mid kepala desa Paduran Seban-

gau yang menjelaskan awal mula 

permaslahan kebun plasma yang 

dijanjikan oleh PT. SCP kepada 

masyarakat tahun 2010 lalu pada 

saat itu Rudy Hamid masih men-

jadi Kaur Pemerinthan di desa 

Paduran Sebangau. “ Pada saat itu 

warga melukan aksi demonstrasi 

menuntut ganti rugi lahan kepada 

PT.SCP seharga Rp. 500.000,-/Ha. 

Namun pihak PT. SCP tidak berse-

dia membayar ganti rugi lahan yang 

dituntut leh warga, kemudian pada 

pertemuan selanjutnya dipasilitasi 

oleh pemerintah daerah Pulang 

Pisau melahirkan kata sepakat 

antara masyarkat dengan pemer-

intah dareah dan PT. SCP bahwa 

pihak PT.SCP bersedia memba-

yar ganti rugi lahan seharga Rp. 

200.000,-/Ha.” serta menyediakan 

kebun plasma untuk masyarakat.

“ ternyata hingga saat ini 

PT. SCP masih belum mem-

berikan kebun plasma untuk 

masyarakat .” Ujar kades Rudy.

Menurut Kades Rudy, “ Dia sudah 

beberapa kali mengajukan surat 

kepada PT. SCP untuk  meminta 

kejelasan mengenai Kebun Plas-

ma. Namun, pihak PT. SCP men-

jawab surat saya dengan jawaban 

“ urusan kebun plasma terserah 

pemerintah daerah. “ jawaban 

dari pihak PT. SCP tersebut seo-

lah-olah melemparkan tanggung 

jawabnya kepada pemrintah dae-

rah untuk mengurus permaslahan 

kebun plasma dengan masyarakat.”

Kades Rudy juga menjelaskan “ 

pada tanggal 8  Maret 2015 kema-

rin masyrakat berencana akan mel-

akukan aksi demonstarai ke kantor 

PT. SCP, namun aksi yang  diren-

canakan itu batal, lantaran men-

dapat kabar dari  Kabag Ekonomi 

Pemda Pulang Pisau yang menje-

laskan “ bahwa penyelesaian kebun 

pelasma sudah ada titik terang.” 

Mendengar kabar tersebut kami 

pun membatalkan rencana kami 

yang akan melakukan demonstrasi 

itu.  Setelah ditunggu kepastian 

kabar dari Kabag Ekonomi pada 

waktu itu, ternyata tidak ada re-

alisasinya” kata Rudy Hamid saat 

kami temui kemarin (11/04).

Kades Rudy menyayangkan si-

kap Pihak PT.SCP yang terke-

san mempermainkan masyarakat 

dengan berjanji akan mem-

berikan kebun plasma yang 

sampai saat ini tidak ditepati. 

Masalah lain selain kebun 
Plasma

Selain permasalahan kebun plas-

ma antara masyarakat dengan PT. 

SCP, juga ada permaslahan lain 

yang menjadi persolaan di desa 

Paduran Sebangau persolan yang 

dimaksud adalah kebijakan Men-

teri Kehutanan yang menetapkan 

desa Paduran Sebangau dan 7 

desa di kecamatan sebangau kuala 

masuk kedalam kawasan Konser-

pasi Taman Nasional Sebangau 

melalui SK Menhut Nomor 529/

Monitoring PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP) 
di Kecamatan Sebangau
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Menhut-II/2012 . Sebelumnya desa 

paduran bersama 5 desa ( Seban-

gau Permai,  Mekar Jaya, Desa Se-

bangau Jaya, Sebangau Mulia, Pa-

duran Mulia ) menolak SK Menhut 

tersebut namun tidak ada tangga-

pan dari Kementerian kehutanan.” 

Rudy berharap agar Menteri Ke-

hutanan mencabut SK 529/Men-

hut-II/2012 atau merevisi SK 

tersebut dan segera mengeluar-

kan desa Paduran Sebangau dan 

desa-desa di Kecamatan Seban-

gau Kuala dari peta kawasan ta-

man Nasional Sebangau.  Karena 

menurut Rudy dengan ditetap-

kanya desa paduran sebangau ini 

masuk kedalam kawasan konser-

pasi taman Nasional Sebangau kita 

mau bikin surat tanah pun sulit, 

apalagi mau bikin yang lain-lain. 

Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Keg-
iatan Yayasan Betang Borneo di Kahayan Tengah

Save Our Borneo, Palangka 

Raya. Focus Grup Diskusi dan 

Sosialisasi Kegiatan Yayasan 

Betang Borneo di Kecamatan 

Kahayan Tengah, Kabupaten Pu-

lang Pisau, Kalimantan Tengah.

FGD dan sosialisasi kegiatan YBB 

dilaksanakan pada hari Senin, 13 

April 2015 bertempat  di aula kan-

tor kecamatan Kahayan Tengah 

yang terletak di Desa Bukit Rawi. 

Kegiatan ini, merupakan kegiatan 

pendahuluan yang setiap kalinya 

Yayasan Betang Borneo laku-

kan dalam mepersiapkan kegia-

tan pemetaan wilayah desa. Pada 

kegiatan ini lah Yayasan Betang 

Borneo menyampaikan kepada 

masing-masing desa mengenai 

langkah-langkah dan tahapan 

yang harus dilakukan dalam mel-

aksanakan pemetaan wilayah desa. 

Selain itu, FGD dan Sosialisasi di 

Kecamatan Kahayan Tengah ini 

bertujuan untuk mendorong desa-

desa di kecamatan Kahayan Ten-

gah untuk  memetakan wilayahnya 

masing-masing. Karena dengan 

adanya peta desa, maka dapat 

meminimalisir kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi 

seperti : perselisihan batas desa, 

sengketa lahan dan permasala-

han –permasalahan lainnya.

Meskipun tidak semua kepala desa 

yang hadir pada kegiatan ini,  Ada 

beberapa hasil yang disepakati oleh 

Yayasan Betang Boneo bersama 

kepala desa yang hadir, kesepaka-

tan yang dimaksud, sebagai berikut: 

1. Yayasan Betang Borneo 

akan membantu menyelesai-

kan batas antar desa di ke-

camatan Kahayan Tengah. 

2. Yayasan Betang Borneo akan 

membatu proses pemetaan 

di 13 desa yang ada di ke-

camatan Kahayan Tengah

3. YBB membantu memberikan 

pelatihan penyusunan Tata Ru-

ang Desa dan pelatihan penyu-

sunan Peraturan Desa (PerDes).

4. Desa penda Barania dan 

bukit rawi akan melak-

sanakan musyawarah pe-

nyelesaian batas Desa.

5. Desa Penda Barania dan Desa 

Tanjung Sangalang bersepakan 

untuk melaksanakan musya-

warah penyelesaian batas desa.

6. Desa Tahawa dan Desa 

Parahangan bersepa-

kat akan menyelesaiakan 

batas antara kedua desa.
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Save Our Borneo, Palangka Raya 

( 26/05) PT. Mitra Agro Persada 

Abadi ( MAPA)  salah satu perusa-

haan besar swasta di bidang perke-

bunan kelapa sawit  akan beroper-

asi di wilayah Kota Palangka Raya.

Kemarin pada tanggal 20 mei 2015 

PT. MAPA telah melakukan kegia-

tan Sosialisasi Rencana Kegiatan 

Perkebunan Kelapa Sawit  Dalam 

Rangka Studi Lingkungan  Dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan ( 

UKL dan UPL ) di aula Kecama-

tan Sebangau Kota Palangka Raya. 

Kegiatan sosisalisasi yang di-

laksanakan oleh PT. MAPA di 

aula kecamtan sebangau  di-

hadiri perwakilan masyarakat 

3 desa ( Bereng Bengkel, Ka-

meloh Baru dan Danau Tundai ).

Arfian salah seorang warga desa 

Bereng Bengkel menjelaskan  bah-

wa Sebelumnya PT. MAPA men-

dapatkan izin lokasi yang dikeluar-

kan oleh wali Kota Palangka Raya 

dengan luas lahan 2.750 Ha. Dima-

na dari luas lahan yang diberikan 

tersebut 1.750 Ha berada dalam 

kawasan moraturium dan 1.000 

Ha diluar wilayah moraturimum. 

Menurut Arpian “ PT. MAPA baru 

mengantongi izin lokasi semen-

tara izin Prinsip dan Hak Guna 

Usaha (HGU) masih belum ada. 

Mungkin dari kegiatan sosialisasi 

ini akan terbentuk tim konsultan 

mereka yang nanti akan bekerja 

selama kurang lebih 2 bulan untuk 

menganalisis di wilayah 2.750 Ha 

ini bagaimana persoalan dan konf-

lik atau Analisis Dampak Lingkun-

gan ( AMDAL ), setelah Tim UKL 

dan UPL ini selesai bekerja mung-

kin menjadi salah satu cara untuk 

mendapatkan Izin Prinsip dan Hak 

Guna Usaha ( HGU ) PT. MAPA.

Arpian juga menjelaskan “ kegiatan 

sosialisasi yang diikuti masyarakat 

dari 3 desa yang juga dihadiri oleh 

lurah, mantir, RT/RW  itu. bisa 

saya simpulkan bahwa masyarakat 

yang hadir pada acara sosialisasi 

itu sebenarnya tidak menger-

ti  bahwa kegiatan sosialisasi itu 

mengacu kepada kegiatan UKL 

dan UPL, tetapi masyarakat hanya 

melihat bahwa perkebunan ke-

lapa sawit akan masuk ke wilayah 

mereka yang nantinya perkebu-

nan kelapa sawit akan membuka 

peluang usaha atau menambah 

lapangan pekerjaan bagi mereka.

“ Yang menjadi kekhawatiran 

saya terkait dengan izin yang di-

berikan oleh walikota itu, bahwa 

wilayah 2750 Hektar  itu adalah 

wilayah kerja masyarakat atau 

tempat mencari ikan dan wilayah 

tersebut daerah rawa yang setiap 

tahunya wilayah itu mengalami 

kebanjiran 3 sampai dengan 4 

kali, nah pada saat musim banjir 

masyarakat bekerja diwilayah 2750 

Hektar itu untuk mencari ikan. 

Dan yang menjadi kekahawati-

ran saya ketika itu nanti dijadikan 

wilayah perkebunan kelapa sawit 

artinya menjadi tantangan besar 

bagi masyarakat untuk merubah 

pola usaha mereka dari yang se-

belumnya mencari ikan menjadi 

pekerja di perkebunan. Nah yang 

jadi pertanyaan saya ketika mereka 

merubah pola pekerjaan dari yang 

tadinya mencari ikan menjadi 

pekerja di perkebunan, apakah ini 

tanaman di perkebunan itu milik 

masyarakat atau milik perusahaan, 

itu yang menjadi tanda tanya.

Arpian juga menambahkan “ bi-

cara persoalan mengenai inves-

tor itu bahwa dia bermitra den-

gan masyarakat nah bermitra itu 

metodenya yaitu 80-20 artinya 

80 persen untuk Perusahaan dan 

20 persennya untuk masyarakat, 

dari hitung-hitungan saya kalau 

memang 1000 Ha ditanami oleh 

perusahaan . kalau kita bicara 80 

– 20 persen tadi masyarakat hanya 

mengantongi lahan seluas 200 Ha 

dari 1.000 Ha luas lahan, kemudian 

Monitoring  PT. MAPA di Kecamatan Sebangau 
Kota Palangka Raya
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dalam 200 Ha itu dibagi jumalah 

KK dari tiga keluarahan yang jum-

lahnya kurang lebih 600 Kk, kalau 

kita bagi 200 dibagi 600 itu maka 

masyarakat hanya mendapatkan 

1/4 hektar saja dari luas tanah 

yang ada, jika mengacu kepada 

tanaman kelapa sawit dengan luas 

lahan 1 hektar itu ditanami 139 

pohon maka rata-rata masyarakat 

hanya mendapatkan 40 pohon 

kelapa sawit dalam satu kepala 

keluarga. jika diperhitungkan 40 

pohon kelapa sawit untuk men-

jadi jaminan lahan yang 2750Ha 

itu diserahkan kepada perkebua-

nan kelapa sawit maka sangat tidak 

mungkin, jadi sangat disayangkan 

kalau masyarakat menyerahkan 

lahan 2750Ha kepada perusahaan 

kepa sawit dengan gantinya seban-

yak 40 pohon kelapa sawit saja, 

sementara jika dibandingkan dari 

tahun 2010 hingga tahun 2015 

peningkatan ekonomi masyarakat 

sangat pesat di tiga kelurahan itu 

saya bisa menghitung pada tahun 

2010 masyarakat bereng bengkel 

memiliki motor ada sekitar 100 

Unit motor saya menilai dari alat 

transportasi mereka, nah lalu 2015 

ini kurang lebih 400 sepeda mo-

tor yang dimiliki oleh masyarakat 

bereng bengkel bahkan ada yang 

punya mobil dan juga pic-up jadi 

kenaikan ekonomi masyarakat itu 

sangat pesat berkembang tiap ta-

hunnya dari hasil penangkapan 

ikan dan pekerjaan lainya, akan 

tetapi masyarakat dapat berpikir 

untuk mengembangkan ekonom-

inya, jika masyarakat harus meru-

bah pola pekerjaanya ke perkebu-

nan kelapa sawit. Maka dari itu 

masyarakat harus menghitung-

hitung apakah mereka mampu 

bertahan dengan perkebunan ke-

lapa sawit? menurut saya itu yang 

harus dihitung oleh masyarakat. 

Artinya masuknya perusahaan 

ini masyarakat harus melakukan 

hitung-hitungan dulu dalam men-

erima kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah seperti perkebua-

nan kelapa sawit ini. dan lagi saya 

prihatinkan juga terkait dengan ke-

bijakan pemerintah yang menge-

luarkan izin disana, pemerintah 

tidak melihat bagaimana kondisi 

masyarakat di tiga desa ini, san-

gat rentan dengan sebuah peruba-

han dan bisa kita lihat bagaimana 

masyarakat bisa bertahan dari ta-

hun 1997 ketika proyek 1 juta hek-

tar yang pada itu menghabiskan 

hutan beribu-ribu hektar sehingga 

hutan habis disikat diwilayah be-

reng bengkel, kameloh, dan Da-

nau Tundai. Sehingga masyarakat 

jadi korban dari proyek itu yang 

setelah peroyek itu tidak ada per-

baikan oleh pemerintah diamana 

masyarakat sendiri memperbai-

kinya secara tradisional dengan 

cara menanam karet dan tumbuh-

tumbuhan lainya. Namun setelah 

terjadi perbaikan yang dilakukan 

oleh masyarakat kemudian mun-

cul lagi kebijakan yang hendak 

menghancurkan kawasan itu.

Untuk perijinan yang sudah dike-

luarkan itu menurut saya sebuah 

kebijakan yang sangat salah, karena 

wilayah yang dikeluarkan izinya itu 

adalah wialayah masyarakat beker-

ja setiap hari untuk menggantung-

kan hidup. Harapan saya pemer-

intah Kota harus melihat, kalau 

wilayah tersebut tidak tepat untuk 

dijadikan wilayah perkebunan ke-

lapa sawit, karena wilayah itu tem-

pat masyarakat mencari ikan, lain 

halnya kalau darah perbukitan.

Kalau pemerintah mau serius 

kenapa tidak dilakukan peningka-

tan kapasitas kepada masyarakat 

untuk mengelola wilayah tersebut. 

seperti yang disampaikan oleh ba-

pak Gubernur  A. Teras Narang, 

SH pada saat menjelang pemilihan 

presiden kemarin bahwa bapak 

Gubernur menyatakan wilayah 

ini akan dijadikan tempat per-

sawahan seluas 2000 Ha, dan saat 

ini sedang berjalan proyek mem-

buat tanggul yang rencananya 

untuk menghalangi debit air dari 

sungai kahayan yang nantinya 

masyarakat bisa melakukan co-

cok tanam disana dan harapanya 

kecamatan sebangau bisa menjadi 

penyuplai padi pada tahun 2020 

untuk wilayah Kota Palangka Raya 

itu yang disampaikan bapak Gu-
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bernur pada saat menjelang pe-

milihan presiden. Nah saya sangat 

mendukung apa yang disampaikan 

oleh bapak Gubernur karena be-

reng bengkel pernah melakukan 

panen raya pada tahun 2005 dan 

itu dihadiri oleh bapak Gubernur 

teras narang. Kenapa tidak dikem-

bangkan itu sementara masyarakat 

sudah biasa dengan pertaniaan 

kenapa harus dijadikan wilayah 

perkebuan sementara hal terse-

but tidak biasa dilakukan oleh 

masyarakat” ujar Alfiian saat dite-

mui  Tim SOB yang sedang mengi-

kuti acara Walhi tadi siang (26/05).

 

Save Our Borneo, Palangka Raya 

( 29/05). Yayasan Betang Borneo 

(YBB) yang juga tergabung Dalam 

Forum Inisiatif Keadilan kemarin 

(28/05) telah melaksanakan Focus 

Grup Diskusi ( FGD ) di desa Tan-

jung Sangalang, kecamatan Kahay-

an Tengah, kabupaten Pulang Pisau.

Focus Grup Diskusi merupa-

kan bagian penting dalam me-

nyukseskan pemetaan wilayah 

desa, selain itu FGD juga ber-

tujuan untuk mensosialisasikan 

rencana pelaksanaan pemetaan 

wilayah desa sekaligus meminta 

dukungan kepada masyarakat 

desa Tanjung Sangalang un-

tuk bersama-sama menyukses-

kan  pemetaan wilayah desanya.

Alfian selaku staf di YBB menje-

laskan “ FGD yang dilaksanakan 

oleh YBB kemarin diikuti oleh 

perwakilan masyarakat , mantir 

adat, dan juga kepala desa Tanjung 

Sangalang.  secara keseluruhan 

masyarakat yang hadir mendukung 

untuk dilakukan pemetaan wilayah 

desa khusunya Tanjung Sangalang.”

Menurut Alfian “ dalam melaku-

kan pemetaan wilayah desa, ada 

beberapa tahapan yang harus kita 

laksanakan yaitu; pertama-taama 

melaksanakan sosialisasi atau 

FGD,  kemudian memberikan 

pelatihan kepada Tim yang akan 

melakukan pemetaan, selanjutnya 

pengambilan titik koordinat Tata 

ruang desa yang dilanjutkan den-

gan membuat peta manual, setelah 

itu  penyelesaian tapal batas antara 

desa yang berbatasan sekaligus 

pengambilan titik koordinat batas 

desa. Setelah semua tahapan itu 

kita laksanakan barulah dilaku-

kan evaluasi dan perifikasi peta 

sebelum diajukan kepada pemer-

intah daerah untuk dibuatkan 

Surat Keputusan (SK) Bupati ”

Selain itu, Alfian juga menjelskan 

bahwa sebelum dilaksanakanya 

FGD di desa Tanjung Sangalang 

kemarin, YBB sudah melaksana-

kan beberapa kegiatan di bebrapa 

desa yang ada di kecamatan Ka-

hayan Tengah, diantaranya; pe-

nyelesaian tapal batas antara desa 

Pamarunan dengan desa Bahu 

Palawa pada awal bulan april 

2015 kemarin. kemudian YBB 

juga melakukan pengambilan ti-

tik koordinat dan membuat peta 

manual desa Penda Barania pada 

awal bulan mei 2015 kemarin.

“ Pada tahun 2015 ini, Yayasan 

Betang Borneo sudah meren-

canakan beberapa kegiatan pem-

etaan wilayah di beberapa desa 

yang ada di kecamatan Kahayan 

Tengah dalam menjalankan pro-

gram kahayan inisiatif.” Ujar Al-

fian saat kami temui tadi siang.

Yayasan Betang Borneo (YBB) Petakan Wilayah 
Desa di Kahayan Tengah
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Save Our Borneo, Palangka Raya 

(03/06). Hari ini Yayasan Betang 

Borneo ( YBB ) melakukan pengam-

bilan titik koordinat tata ruang desa 

Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan 

Tengah, Kabupaten Pulang Pisau.

Pengambilan titik koordinat tata 

ruang desa Bukit Rawi dilakukan 

YBB bersama tim desa selama satu 

hari. Kemudian, setelah pengambi-

lan titik koordinat selesai, tim YBB 

bersama tim  desa melanjutkan 

dengan membuat peta manual desa.

“ hari ini kami telah melaku-

kan pengambilan titik koordi-

nat di desa Bukit Rawi dan saat 

ini juga kami bersama-sama tim 

dari desa sedang membuat peta 

manual desa ” ujar Alfian saat 

kami hubungi melalui telpon.

Menurut Alfian, pengambilan ti-

tik koordinat  yang dilakukan 

oleh Yayasan Betang Borneo di 

desa Bukit Rawi sebagai upaya 

untuk menyelesaikan pemetaan 

wilayah desa di kecamatan Ka-

hayan Tengah. Dimana pemetaan 

wilayah desa ini dilakukan YBB  

dalam melaksanakan program 

Kahayan Inisiatif tahun 2015.

Pemetaan Wilayah Desa Bukit Rawi oleh 
Yayasan Betang Borneo (YBB)

Pelatihan Pemetaan Desa Tuwung
Save Our Borneo, Palangka 

Raya (12/06). 15 warga desa Tu-

wung mengikuti pelatihan pem-

etaan desa di kentor Desa Tu-

wung, Kecamatan Kahayan 

Tengah, Kabupaten Pulang Pisau

“ Kegiatan pelatihan ini seharunya 

dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 

11, namun harus mundur menjadi 

tanggal 11 s/d 12 juni dikarenakan 

ada permaslahan batas desa antara

desa Tuwung dengan desa sigi dan 

baru dapat diselsaikan pada tangal 

10 kemarin.” kata kepala desa Tu-

wung saat memberikan sambuta.

Pada acara pembukaan, kepala 

desa Tuwung juga menyampai-

kan beberapa hal yang menjadi 

latar belakang hingga dilak-

sanakannya pelatihan tim pem

etaan desa Tuwung.  kemudian 

dilanjukan dengan sambutan 

oleh Alfian dari Yayasan Betang 

Borneo, pada sambutanya Al-

fian menyinggung tujuan, fung-

si, dan manfaat dari peta desa. 

Pada acara pelatihan yang di 

fasilitasi Razi dari YBB, 15 pe-

serta tersebut nantinya akan 

menjadi tim pemetaan desa tu-

wung yang pada pelatihan se-

lama 2 hari itu dibekali dengan 

materi-materi tentang tahapan 

pembuatan peta, cara membaca 

peta, memahami komponen-kom-

ponen peta, cara pengoperasian 

GPS, pengambilan titik koordi-

nat, hingga pada finalisasi peta.

Tidak hanya Razi yang men-

jadi fasilitator dalam pelatihan 

tersebut, Dedy Rahman atau 

akrab disapa Arman juga men-

jdai fasilitator pelatihan terse-

but. Arman mengajak peserta un

tuk mengenali komponen-kom-

ponen yang ada pada GPS. Sete-

lah pengenalan komponen pada 

GPS, peserta diajak untuk simu-

lasi pengambilan titik koordinat 

menggunakan GPS dan Kompas.  

Pada simulasi pengambilan titik 

koordinat, peserta di bagi men-

jadi beberapa tim bertujuan un-

tuk mempermudah proses pem

etaan apabila desa yang dipetakan 

wilayahnya terlalu luas. Begitu 

juga anggota tim, masing-masing 

anggota mempunyai peranan dan 

tugas masing masing; ada yang 

bertugas mengoperasikan GPS, 
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Simulasi Pengambilan Titik Koordinat Menggunakan GPS

menacatat hasil penitikan pada 

kertas atau buku untuk mengan-

tisipasi apabila terjadi kesalahan 

atau erorr pada GPS, dan ada juga 

yang betugas sebagai pengemudi, 

jika pengambilan titik menggu

nakan perahu atau kendaraan.

Kegiatan yang dimulai dari pukul 

09.00 pagi hingga pukul 16.00 sore 

itu ternyata tidak cukup  untuk 

mengajak peserta praktek mem-

buat sketsa peta, sehingga prak-

tek pembuatan sketsa  dilanjutkan 

pada hari  besok   (Jum’at, 12/06 )

Asesment Sosial Komunitas Tehang 
oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
(AMAN)  Kalimantan Tengah
Save Our Borneo, Palangka Raya. 

Dalam rangka mendorong pem-

etaan partisipatif wiayah adat Tim 

PW. AMAN Kalteng melakukan 

assessment sosial ke Komuni-

tas Tehang, Kecamatan Manuh-

ing, Kabupaten Gunung Mas.

Assessment social ke Komunitas 

Tehang ini dilakukan oleh Satria 

Wirawan dan Ahmad Frisandy se-

lama 3 (tiga) hari sejak tanggal 18 

– 20 Juni 2015. Perjalanan ke lokasi 

Komunitas Tehang dilaksanakan 

pada hari kamis 18 Juni 2015 dari 

Kota Palangka Raya dengan meng-

endarai sepeda motor melewati ibu 

kota kecamatan manuhing  yaitu 

Tumbang Talaken. Perjalanan ke 

lokasi komunitas tehang sekitar 

135 Km dengan medan jalan be-

raspal dan jalan tanah berbukit . 
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Setelah sampai di Komunitas Te-

hang, tim langsung kerumah Ba-

pak Bobi Wakil Ketua Komuni-

tas Tehang untuk menyampaikan 

maksud dan tujuan kedatangan 

Tim. Kemudian malam harinya tim 

menginap dirumah Godson R. Jhil 

yang juga Wakil Ketua Komunitas 

Tehang untuk beristirahat sebelum 

melakukan aktivitas selanjutnya.

Kesokan harinya (19/06), tim mu-

lai melakukan aktivitas penggalian 

data  dengan cara berdiskusi dan 

wawancara dengan masyarakat 

desa Tehang. Selain itu, Tim juga 

melakukan diskusi dengan bebera-

pa orang tokoh masyarakat dan be-

brapa anggota komunitas Tehang 

di rumah  bapak Budie Tarui selaku 

ketua Komunitas Tehang dengan 

bahasan diskusi seputar Pemataan 

Partisipatif Wilayah Adat Komu-

nitas Tehang.  Adapun Hasil dari 

diskusi yang dilaksanakan tim 

PW. AMAN bersama anggota 

Komunitas dirumah Ketua Ko-

munitas Tehang, sebagai berikut :

1. Adanya Data Gambaran 

Data Sosial di Masyarakat

2. Adanya pemahaman ko-

munitas tentang tujuan 

pemetaan Wilayah Adat

3. Adanya keinginan dan 

komitment komunitas 

untuk melakukan pem-

etaann Wilayah Adatnya

4. Adanya rencana tin-

dak lanjut komunitas un-

tuk merespons rencana 

pemetaan Wilayah Adat.

Output yang didapat oleh tim sela-

ma melakukan assessment social di 

Komunitas Tehang , sebagai berikut :

1. Gambaran umum loka-

si, batas Wilayah dan 

Data Kependudukan.

2. Gambaran Wilayah Adat, 

Fungsi dan Peruntukanya 

3. Demografi  Kependudu-

kan Desa Tehang, Pertum-

buhan Penduduk, Kompo-

sisi Penduduk Berdasarkan 

Pendidikannya, Kelompok 

Usia , Profesi,  Pekerjaan, dan 

Struktur Kepemilika Lahan.

4. Data Kelembagaan yang 

ada di desa Tehang

5. Gambaran kebudayan 

yang masih diterapkan

Rencana tindak lanjut komu-

nitas pasca assessment sosial 

yang dilakukan oleh Tim se-

lama 3 hari sebagai berikut:

1. Komunitas Tehang akan mel-

aksanakan musyawarah kam-

pung untuk menyepakati 

Pemetaan Wilayah Adatnya.

2. Komunitas akan memper-

siapkan tahapan pemetaan 

Wilayah Adat dengan mel-

akukan sosialisasi pem-

etaan Partisipatif Wilayah 

Adat pada bulan Juli 2015.

Kemudian rekomendasi dari keg-

iatan ini PD. AMAN Gunung 

Mas dan PW. AMAN Kalteng di-

harapkan selalu berkoordinasi 

dan berkomunikasi dengan Ko-

munitas Tehang agar rencana 

pemetaan wilayah adat komuni-

tas dapat terlaksana di daerah ini.
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Save Our Borneo, Palangka Raya. 

Assessment social di Komunitas 

tumbang Malahoi oleh Pengu-

rus Wilayah Aliansi Masyarakat 

Adat Nusantara ( AMAN ) Ka-

limantan tengah pada tang-

gal 17 hingga 20 juni 2015.

Komunitas Adat Tumbang Mala-

hoi merupakan Komunitas Adat 

yang berada di Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Kahayan tepatnya 

di Kecamatan Rungan, Kabupaten 

Gunung Mas. Komunitas di dae-

rah ini berencana akan melaku-

kan pemetaan Wilayah Adatnya

secara Pasrtisipatif.  Sebagai 

upaya untuk mendorong renca-

na Komunitas di daerah tersebut 

PW.AMAN Kalteng bersama PD. 

AMAN Gunung Mas melakukan 

beberapa kegiatan, salah satunya 

melaksanakan assessment social.

Assessment social dilaksanakan 

oleh Ferdi Kurnianto dan Restu 

Ariandi selama 4 (empat) hari di 

Komunitas Tumbang Malahoi.  

Dengan kegiatan ini diharapkan 

dapat membantu Komunitas dalam 

melakukan pemetaan Wilayah 

Adatnya. Hal tersebut penting 

untuk dilakukan, mengingat ting-

ginya antusias masyarakat agar 

Wilayah Adatnya dapat dipetakan 

sebagai upaya untuk melindungi 

hak-hak Adat dan tradisional mere-

ka dari pihak luar dan investasi.

Metodologi yang digunakan tim 

dalam melakukan assessment so-

cial ini dengan cara diskusi dan 

wawancara serta musyawarah 

kampung.  Dengan melibatkan 

beberapa orang tokoh masyarakat 

dan diikuti sekitar 50 Anggota 

Komunitas, tim mengajak se-

mua pihak untuk berdiskusi den-

gan beberapa point bahasan, 

diantaranya sebagai berikut :

1. Membangun rencana pelak-

sanaan sosialisasi pemetaan 

Wilayah Adat Tumbang Mala-

hoi sebagai tindak lanjut Ini-

siatif Komunitas yang ingin 

memtakan Wilayah Adatnya.

2. Berbagi informasi ten-

tang pentingnnya pemetaan 

Wilayah Adatbagi Komunitas

3. Pentingnya memastikan Parti-

sipatif Komunitas dalam men-

dukung pemetaan Wilayah 

Adat Tumbang Malahoi

4. Memberikan pemaha-

man proses dan tahapan-

pemetaan Wilayah Adat

Adapun Output yang didapat oleh 

tim selama melakukan assess-

ment sosial di Komunitas Tum-

bang Malahoi, sebagai berikut :

•	 Sejarah suku dan masyarakat 

Adat di Tumbang Malahoi

1. Sejarah Wilayah Adat

2. Sejarah Pembentukan Desa

3. Dinamika Sosial 

dan Kependudukan 

4. Sudut pandang masyarakat 

terhadap Adat istia-

dat dan kepercayaan.

5. Sumber mata pencaharian 

penduduk dan dinamikanya

6. Sistem Tenuriar dan Pen-

gelolaan Sumber Daya 

Alam dan Wilayah Adat-

serta serta peruntukannya 

7. Partisipasi Perem-

puan dan Anak - anak 

8. Peta Aktor dan Kepentingannya

Rekomendasi dan Rencana Tin-

dak Lanjut (RTL) pasca assessment 

sosialini, PW. AMAN Kalteng 

bekerja sama dengan Komuni-

tas Adat Tumbang Malahoi akan 

melaksanakan sosialisasi pem-

etaan Partisipatif Wilayah Adat 

pada awal Juli 2015. Selain itu, PW. 

AMAN Kalteng dan PD. AMAN 

Gunung Mas diharapkanmelaku-

kan koordinasi dan komunikasi 

dengan Komunitas Adat Tumbang 

Malahoi secara terus menerus.

Asesment Sosial Komunitas Tumbang Malahoi
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Save Our Borneo, Palangka Raya.

Dewan Pengurus Wilayah Alian-

si Masyarakat Adat Nusantara ( 

AMAN) Kalimantan Tengah mel-

akukan asesmen social di Desa Ka-

retau Sariyan, Kecamatan Damang 

Batu, Kabupaten Gunung Mas.

Assessment social yang dilak-

sanakan dalam rangka menindak 

lanjuti kegiatan pemetaan par-

tisiatif wilayah adat desa Kare-

tau Sariyan yang sempat diban-

gun oleh komunitas setempat 

pada tahun 2014 lalu bekerja 

sama dengan AMAN Kalteng.

Pada saat itu sempat dilaksankan 

sosiaisasi pemetaan partisipatif 

wilayah adat dan dilanjutkan den-

gan pengambilan titik koordinat 

oleh masyarakat setempat. Akan  

tetapi, pada waktu bersamaan 

masyarakat desa Karetau Sari-

yan membentuk kelompok tani 

Dayak Misik yang merupakan 

program dari Dewan Adat Dayak 

(DAD) Kalimantan Tengah. Di-

mana pengurus kelompok tani 

Dayak Misik yang dibentuk, juga 

pengurus komunitas adat desa 

setempat yang pada akhirnya 

menimbulkan polemic diten-

gah–tengah masyarakat lantaran 

dan apartisipatif yang seharusnya 

digunakan untuk pemetaan par-

tisipatif wilayah adat ternyata 

digunakan untuk pemetaan pro-

gram kelompok tani Dayak Misik. 

Hal tersebut terjadi karena 

kurangnya pemahaman yang di-

miliki pengurus komunitas den-

gan menyamakan program Dayak 

Misik dan pemetaan partisipatif 

wilaya hadat. Buntut dari persoalan 

tersebut menyebabkan hilangnya 

kepercayaan masyrakat terhadap 

pengurus komunitas termasuk 

Kepala Desa Karetau Sariyan.

Berdasarkan kondisi tersebut, 

AMAN Kalteng memandang 

perlu untuk membangun kem-

bali komunikasi dengan komu-

nitas desa Karetau Sariyan den-

gan melakukan assessment social 

dalam rangka mendorong per-

cepatan pemetaan partisipatif 

wilayah adat didesa tersebut.

Assessment social dilakukan oleh 2 

(dua) orang Tim AMAN Kalteng, 

yaitu; Ferdy Kurnianto dan Kesya-

di W.T. Antang dengan waktu se-

lama 7 hari sejak 21 – 27 juni 2015. 

Adapun hasil yang diperoleh tim 

selama dilapangan, sebagaiberikut:

1. Pengurus komunitas bersepa-

kat untuk mengajak kembali 

masyarakat melakukan musya-

warah dalam menyelesaikan 

pemetaan partisipatif wilayah 

adat desa Karetau Sariyan.

2. Jika musyawarah dapat di-

laksanakan maka pengurus 

komunitas akan melaku-

kan komunikasi dengan PW. 

AMAN Kalteng dan PD. 

AMAN Kab. Gunung Mas.

Assessment Sosial Karetau Sariyan 
oleh AMAN Kalteng

Aparatur Desa Ikuti Pelatihan
 Pembuatan Peraturan Desa
Save Our Borneo, Palangka Raya 

( 19/06 ). Kemarin hinga hari ini ( 

18-19 Juni 2015 ) Sekitar 25 orang 

yang terdiri dari Mantir, BPD, kades 

dan Aparatur dari lima desa di 

tiga kecamatan Kabupaten Pulang 

Pisau mengikuti pelatihan Penyu 

susnan Kebijkan Desa/Adat Un-

tuk Pemerintah Desa dan Mantir 

Dalam Mendukung Tata Kebijakan 

Pengelolaan Wilayah Masyarakat.

Peserta yang mengikuti kegiatan 

pelatihan ini berasal desa Lawang 

Uru, Manen Kaleka, dan Tambak 

- Kecamatan Banama Tingang. 

Kemudian Desa Garung - Ke-

camatan Jabiren Raya, dan Desa 

Mintin - Kecamatan Kahayan 

Hilir kabupaten Puluang Pisau.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

Kelompok Kerja Sistem Hutan 
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Save Our Borneo, Palangka Raya ( 

15/10). Focus Grup Diskusi (FGD) 

dan Sosialisasi dalam rangka Men-

dorong Pemetaan Partisipatif 

Wilayah Adat Komunitas Tehang.

FGD dan Sosialisasi pemetaan 

partisipatif wilayah adat di Ko-

munitas Tehang ini merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilaku-

kan oleh Pengurus Wilayah ( PW 

) Aliansi Masyarakat Adat Nusan-

tara ( AMAN ) Kalimantan Ten-

gah dalam mendorong percepatan 

Pemetaan Wilayah Adat di tingkat 

Komunitas Lokal. Sebelum FGD 

dan sosialisasi ini dilaksanakan, 

PW. AMAN kalateng juga mel-

akukan asesmen social di Ko-

munitas Tehang sebagai langkah 

awal dalam membangun komuni-

kasi dengan Komunitas setempat.

Tim yang di tugaskan oleh PW. 

AMAN Kalteng  pada kegiatan 

t dan Sosialisasi Pemetaan Pasr-

tisipatif Wilayah Adat di Komu-

nitas Tehang sebanyak 2 orang 

yaitu Kesyadi T. Antang dan Yo-

hanes Taka.  Selama 3 hari  sejak 

tanggal 5 – 7 Juli, kedua orang 

ini  melakukan beberapa ak-

tivitas dengan melibatkan pen-

gurus dan anggota Komunitas 

untuk melaksanakan FGD dan 

Kerakyatan ( Poker-SHK)  bertem-

pat di Pusat Sarana Komunikasi 

dan Iklim desa Buntoi kabupaten 

Pulang Pisau selama dua hari.

Alfiatul Laili selaku koordinator 

pelaksana mengatakan, bahwa 

pelatihan ini dilaksanakan Kelom-

pok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan 

( Poker-SHK)  dengan membentuk 

kegiatan lingkar belajar antar ko-

munitas di wilayah DAS Kahayan. 

Menurut Alfi, tujuan dilak-

sankanya kegiatan ini peserta 

mampu memahami asfek hu-

kum/ kebijakan tentang peratu-

ran perundang-undangan desa, 

pengakuan masyarakat adat, tata 

ruang dan dasar teknis  penyu-

sunan peraturan kebijakan desa/

adat dalam pengelolaan wialayah. 

Lanjut Alfi “Untuk mengatur jalan-

ya pelatihan, kami mengundang 

bapak Ambu Naftamis, SH.  Selaku 

ketua Lembaga Dayak Panarung 

sebagai fasilitator, kemudian ma-

teri pelatihan sampakian oleh 

bapak Dr. Supriyadi yang juga 

Kepala Bagian Hukum Pemer-

intah Kabupaten Pulang Pisau.” 

Saat meberikan materi  Dr. Su-

priyadi menyampaikan, bahwa 

masih banyak Kepala Desa dan 

Aparatur desa belum mema-

hami peraturan Menteri Dalam 

Negeri mengenai pemerintahan 

desa atau  Undang-undang Desa.

Menurunya, apabila kepala desa 

tidak memahami Peraturan dan 

Perundang-undangan Desa. Saya 

khawatir, nanti ketika dikasih 

dana desa yang jumlahnya mil-

yaran itu, ada  banyak kepala desa 

masuk penjara karena salah dalam 

menggunakan atau membuat 

laporan pertanggungjawabanya 

akibat tidak memahami peraturan.

Kemudian Supriadi juga meny-

ampaikan bahwa dalam membuat 

peraturan desa ( PerDes) terlebih 

dahlu harus ada aturan diatasn-

ya. Sementara ini Udang-undang 

Desa sudah ada akan tetapi Pera-

turan Daerahnya ( Perda ) belum 

ada. Maka dari itu untuk membuat 

Peraturan Desa harus ada Pera-

turan Daerah sebagai panduan 

untuk membuat peraturan desa.

Selain itu, Dia juga mengajak pe-

serta yang hadir untuk meng-

konsultasikan setiap kebijakan 

ataupun peraturan desa ke Bi-

dang Hukum Pemerintah Kabu-

paten agar naskah maupun sub-

tansi peraturan/kebijakan desa 

yang dibuat dapat mengakomudir 

kepentingan masyarakat dan 

tidak bertentangan dengan Pera-

turan Undang-undang diatasnya

Pelatihan Pemetaan Wilayah Adat
Komunitas Tehang
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Sosialisai Pemetan Wilayah Adat. 

Perjalanan ke Komunitas Tehang

Pada hari minggu (05/07) sekitar 

pukul 8 pagi tim melakukan per-

jalanan dari Kota Palangka Raya 

menuju Desa Tehang mengguna-

kan mobil zenis Toyota Avansa.  

Kemudian tim  tiba di Komunitas 

Tehang sekitar  pukul 14.00 WIB.  

Setelah sampai di lokasi, tim lang-

sung menemui Ibu Linang ( Sek-

retaris Komunitas Tehang ) di ru-

mahnya. Lalu, tim mengajak Ibu 

Linang dan beberapa orang ang-

gota Komunitas untuk mendis-

kusikan rencana kegiatan FGD 

dan Sosialisasi Pemetaan Partisi-

patif Wilayah Adat yang akan di-

laksanakan besok hari ( 06/07 ). 

Dari diskusi tersebut, Ibu Lin-

ang dan Anggota Komunitas yang 

hadir bersepakat untuk melanjut-

kan diskusi pada pukul 19.00 WIB 

malam itu juga dengan mengun-

dang anggota Komunitas yang lain 

untuk merencanakan dan menyu-

sun agenda-agenda FGD dan So-

sialisasi Pemetaan Wilayah Adat .

Singkat cerita, diskusi dirumah 

Ibu Linang  itu menghasilkan be-

berapa kesepakatan mengenai 

agenda Focus Grup Diskusi dan 

Sosisalisasi Pemetaan Partisipatif 

wialayah adat Komunitas Tehang, 

bahwa agenda yang akan dilak-

sanakan meliputi;  acara pembu-

kaan, kemudian diskusi-diskusi 

yang dibagi menjadi 2 (dua) 

sesi, dan yang terakhir penutup.

Kesokan harinya  ( Senin, 06/07 

), FGD dan Sosialisai Pemetaan 

Partisipatif Wilayah Adat  dilak-

sanakan bertempat di gedung ser-

baguna desa Tehang. Dalam keg-

iatan yang diahadiri warga dan 

tokoh masyarakat setempat, acara 

dipandu oleh Ibu Linang selaku 

MC, dan sesi diskusi dipimpin 

oleh Ketua Komunitas Adat Te-

hang yaitu bapak Drs. Budie Tarui. 

Bahasan siskusi yang dibagi ke-

dalam dua sesi tersebut meliputi:

Sesi I : Keorganisasian AMAN

•	 Analisa sosial masyarakat adat

•	 Mengenal AMAN

Sesi II : Pemetaan Par-

tisipatif Wilayah Adat

•	 Dasar Hukum Pem-

etaan Wilayah Adat

•	 Tahapan Pemetaan Par-

tisipatif Wilayah Adat

•	 Tujuan dan Man-

faat Peta Wilayah Adat 

Melalui Forum Grup Diskusi (FGD)

dan Sosialisai Pemetaan Partisipatif 

Wilayah Adat di Komunitas Te-

hang ini ada beberapa point dida-

pat oleh tim PW. AMAN Kalteng, 

diantaranya sebagai berikut :

•	 Komunitas Tehang se-

makin memahami maksud 

dan tujuan Pemetan Parti-

sipatif Wilayah Adat, serta 

memahami dasar hukum 

yang mengakomodirnya.

•	 Komunitas Tehang mema-

hami tahapan pemetaan 

partisipatif wilayah adat 

•	 Komunitas Tehang mema-

hami bahwa pentingnya 

memiliki peta wilayah adat

•	 Masyarakat di Komunitas 

ini semakin memahami ten-

tang keorganisasian AMAN.

Sementara rekomendasi dari 

kegitan ini bersifat ajakan un-

tuk PW. AMAN Kalteng dan PD. 

AMAN Gunung Mas agar sealalu 

berkoordinasi dan berkomunikasi 

dengan Komunitas Adat Tehang 

dengan harapan Pemetaan Pati-

sipatif Wilayah Adat di Komu-

nitas ini berjalan dengan lancar.

Pelatihan Pemetan  Partisipatif  
Save Our Borneo, Palangka 

Raya. Pelatihan Pemetaan Par-

tisipatif Wilayah Adat Komu-

nitas Tehang oleh Pengurus 

Wilayah Aliansi Masyarakat 

Adat Nusantara Kalimantan 

Tengah (PW. AMAN Kalteng ).

Setelah melakukan beberapa kegia-

tan pendahuluan di Komunitas Te-

hang, kecamatan manuhing raya, 

kabupaten gunung mas. dalam 

mempersiapkan pemetaan partisi-
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patif wilayah Adat Komunitas se-

tempat kali ini PW. AMAN Kalteng 

kembali melaksanakan pelatihan 

pemetaan pasrisipatif wilayah 

Adat bersama Komunitas Tehang. 

Dengan melibatkan tokoh dan 

masyarakat setempat,  pelatihan 

pemetaan partisipatif wilayah Adat 

di Komunitas Tehang dilaksanakan 

selama 5 hari dimulai pada tanggal 

29 juli 2015 hingga 3 agustus 2014. 

Pada pelatihan pemetaan partisi-

patif wilayah Adat  ini ada beberapa 

rangkaian acara yang dilaksanakan 

oleh tim PW. AMAN Kalteng ber-

sama Komunitas  Tehang, meliputi :

Acara pembukaan Pelatihan Pem-

etaan Partisipatif wilayah Adat 

dilaksanakan pada hari rabu , 

29 juli 2015. Pada acara pembu-

kaan ini di hadiri oleh Plt. Camat 

Manuhing Raya, Damang, Man-

tir Adat, aparatur desa, dan to-

koh masyarakat Adat setempat. 

Setelah acara pembukan selesai, 

dilanjutkan dengan materi yang 

disampaikan oleh ferdi kurnianto 

selaku deputi umum PW. AMAN 

Kalteng Materi ini disampaikan 

bertujuan untuk membangun 

pemahAMAN keritis Komunitas 

Tehang tentang kondisi saat ini.  

Kemudian, pada hari ke-dua 

(Kamis, 30 Juli 2015) acra pelati-

han kembali dilanjutkan dengan 

materi-materi mengenai Pem-

etaan Partisipatif Wilayah Adat. 

beberapa materi yang diberi-

kan kepada peserta meliputi :

•	 Materi pertama, mengenai 

proses dan tahapan Pemetaan 

Partisipatif Wilayah Adat oleh 

Satria Wirawan selaku Biro 

UKP3 PW AMAN Kalteng. 

Tujuan diberikanya materi ini 

kepada peserta pelatihan ada-

lah agar peserta dan Komuni-

tas Tehang memahami maksud 

dan fungsi pemetaan wilayah 

Adat secara pasrtisipatif .

•	 Materi ke-dua disampaikan  

oleh Ferdi Kurnianto dan sa-

tria Wirawan. Pada materi ke-

dua ini peserta diajak menge-

nal Peta, jenis-jenis Peta dan 

fungsinya. Selain itu, peserta 

juga diajak mengenal alat-alat 

yang digunakan untuk mel-

akukan pemetaan wilayah 

adat seperti GPS dan Kom-

pas. Pada kesempatan ini pe-

serta diajak untuk mengenal 

komponen-komponen  yang 

ada GPS dan Kompas, ser-

cara mengoperasikannya. 

Hari ke-3 (Jum’at, 31 Juli 2015) 

peserta pelatihan diajak untuk 

berpraktek melakukan pemetaan 

menggunakan GPS dan Kom-

pas. Sebelumnya peserta dibagi 

menjadi 2 (dua) kelompok, den-

gan masing-masing kelompok di 

dampingi 4 (empat) orang fasili-

tator. Peraktek pemetaan ini di-

lakukan di sekitar permukiman 

warga Komunitas Tehang. Setelah 

itu, peserta melanjutkan pratek 

dengan membuat peta menual 

hasil dari praktek  menggunakan 

GPS dan kompas di lapangan.

Hari ke-4  (Sabtu, 1 Agustus 2015) 

peserta kembali diajak berperak-

tek menggunakan GPS dan Kom-

pas di permukiman warga dusun 

Luang. Pada peraktek yang ke-dua 

ini kegiatan peserta masih sama 

seperti parektek sebelumnya, 

dengan di dampingi empat orang 

fasilitator masing-masing kelom-

pok  melanjutkan kegiatanya den-

gan menggambar peta hasil dari 

penggunaan GPS dan Kompas.

Hari ke-5 (Minggu, 2 Agustus 

2015) Setelah mendapatkan ma-

teri-materi dan melakukan parek-

tek pemetaan, peserta pelatihan 

di komunitas tehang melanjutkan 

kegiatan dengan menyusun ren-

cana tindak lanjut (RTL) mengenai 

pelaksanaan pemetaan partisifatif 

wilayah Adatnya. Beberapa point 

dalam RTL yang disusun oleh Ko-

munitas Tehang, sebagai berikut :

1. Komunitas Tehang secepatnya 

akan melakukan musya-

warah untuk menyelesai-

kan tapal batas dengan Ko-

munitas yang bersambitan.

2. Menyiapkan segala kep-

erluan untuk pengam-

bilan titik koor dinat

3. Menggalang swadaa masyarakat 

4. Merencanakan tata ruang, 

sejarah, dan wilayah Adat 

serta penyusunan aturan 

Adat Komunitas Tehang.
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Save Our Borneo, Palangka 

Raya ( 23/06 ). Danau Lais yang 

berada di Desa Tanjung San-

galang, Kecamatan Kahayan Ten-

gah, Kabupaten Pulang Pisau 

kini dikelola melalui Badan Us-

daha Milik Desa ( BUM-Des ).

Desa Tanjung Sangalang jaraknya 

tidak terlalu jauh dari pusat Kota 

Palangka Raya dan berada di Dae-

rah Aliran Sungasi (DAS ) Kahay-

an. Dengan sumber daya manu-

sianya yang cukup maju, desa ini 

mampu mengelola potensi Sum-

ber Daya  Alam yang ada melalui 

inisiatif yang dimiliki masyarakat.

Salah satu contoh, Danau Lais  yang 

berada di desa Tanjung Sengalang 

kini dikelola oleh masyarakat 

melalui Badan Usaha Milik Desa 

( BUM-Des ). Pengelolaan Danau 

Lais melalui BUM-Des ini muncul 

atas inisiatif masyarakat sekitar da-

nau sebagai upaya untuk memper-

tahankan potensi yang ada di dalam 

dan sekitar danau agar tidak rusak 

dan berkelanjutan dengan diatur 

melalui Peraturan Desa (Perdes).

Untuk saat ini ada beberapa unit 

usaha dikelola oleh BUM-Des di-

antaranya; jasa parkir pengunjung 

dipungut  sebesar Rp. 5.000,-/unit.  

dan biaya pengunjung yang in-

gin memancing dikenakan biaya 

sebersar Rp. 5.000,-/ orang. Se-

lain itu, juga berlaku mekanisme 

BUM-Des mengatur bahwa pen-

gungunjung dari luar desa tidak 

diperbolehkan menangkap ikan 

mengunkan alat selain pancing 

seperti perangkap ikan, jaring, dll.

Selain mengelola potensi Sum-

ber Daya  Alam melalui BUM-

Des, masyarakat desa Tanjung 

Sangalang juga mengembang-

kan usaha kreatif lainya untuk 

meningkatkan perekonomian 

keluarga dengan cara memben-

tuk kelompok-kelompok usaha.

Beberapa usaha kreatif yang 

dikembangkan oleh masyarakat 

Monitoring Inisiatif Lokal Desa Tanjung Sangalang

Proses pembuatan baglog jamur tiram oleh anggota kelompok Ibu Atie
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desa Tanjung Sangalang saat ini; 

usaha ikan kering, budidaya ja-

mur tiram segar, pembibitan ja-

mur tiram (F0,F1,F2),  pupuk 

kompos, umpan pancing, um-

but rotan dan tanaman cabe. 

Salah satu kelopok usaha kreatif 

yang kami kunjungi kemarin ( 

22/06 ) adalah kelompok usaha 

budidaya jamur tiram. Ibu Atie 

selaku ketua kelompok budidaya 

jamur tiram menjelaskan bahwa  

sekitar 3 tahun yang lalu Ia ber-

sama 12 orang anggotanya mem-

bentuk kelompok budidaya jamur 

tiram, sebagai dana awal Kelom-

pok Ibu Atie mendapatkan ban-

tuan dari Program Nasional Pem-

berdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri . Hingga saat ini kelom-

pok Ibu Atie yang tersisa 8 orang 

anggota itu, setiap anggotanya 

mampu menghasilkan jamur ti-

ram segar 10 Kilo gram per hari. 

Tidak hanya itu, Ibu Atie dan ang-

gotanya juga memproduksi bibit 

dan baglok Jamur tiram yang setiap 

harinya mendapat pesanan dari 

pelanggan di beberapa kabupaten 

yang ada di Kalimantan tengah. 

Atas keberhasilan budidaya jamur 

tiram yang Ia tekuni bersama ang-

gotanya, Ibu Atie sering kali di-

minta untuk menjadi mentor pada 

kegiatan-kegiatan yang dilaksan-

kan oleh PNPM di beberapa tempat.

Keberhasilan Ibu Atie dan 

Masyarakat desa Tanjung Sangalang 

atas inisiatif lokal masyarakat di-

harapkan dapat dijadikan contoh 

oleh pemerintah dan desa-desa 

di daerah lain. Sehingga praktek-

praktek usaha sekala besar yang 

berdampak pada pengrusakan 

lingkungan tidak selalu dijadi-

kan alasan untuk peninggatan 

ekonomi  keluarga masyarakat 

dengan menjadi pekerja di perke-

bunan atau pertambangan. 

Namun, diharapkan pemerintah 

dapat melihat potensi yang di-

miliki masyarakat lokal dengan 

memberikan pelatihan-pelati-

han sesuai potensi yang ada un-

tuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam mengelola Sum-

ber Daya Alam disekitar desanya.

Walhi Gelar FGD sekaligus Buka Bersama
Save Our Borneo, Palangka Raya. 

Kemarin (10/07)  Forum Ini-

siatif Keadilan yang tergabung 

didalamnya melaksanakan Fo-

cus Grop Diskusi sekaligus ber-

buka puasa bersama di kan-

tor Walhi Kalimantan Tengah.

FGD tersebut dilaksanakan dalam 

rangka menindak lanjuti laporan 

hasil monitoring yang dilaksana-

kan oleh SOB beberapa waktu yang 

lalu dengan temuan bahwa telah 

telah terjadi  pelanggaran yang 

dilakukan oleh Perusahaan perke-

bunan kelapa sawit PT. Suryamas 

Cipta Perkasa Grup BEST yang 

beroperasi di Kabupaten Pulang 

Pisau, Kecamatan Sebangau Kuala.

Selain membahas laporan hasil 

monitoring SOB, FGD juga mem-

bahas peluang wilayah kelola raky-

at yang sudah dipetakan Forum 

Inisiatif Keadilan melalui Program 

kahayan Inisiatif terhadap wacana 

pemerintah pusat yang mencanang-

kan sekitar 12,7 juta Hektar akan 

dijadikan wilayah kelola rakyat. 

Berdasarkan hasil kesepakatan 

FGD tersebut, bahwa pelanggaran 

yang dilakukan oleh PT. SCP akan 

dilaporkan ke pihak Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia melalui surat 

yang berdasarkan laporan hasil 

monitoring SOB dengan ditan-

datangani lembaga-lembaga yang 

tergabung dalam Forum Inisiatif 

Keadilan ( Walhi Kalteng, POK-

ER-SHK, Yayasan Betang Bor-

neo, SSOB , dan AMAN Kalteng).

Selain itu juga akan dilakukan in-

ventarisasi peta wilayah keloala 

masyarakat/adat yang selama ini 

dilakukan melalui Program Ka-

hayan Inisiatif yang akan diusul-

kan kedalam  wilayah kelola rakyat 

seluas  12,7juta Hektar yang men-

jadi wacana pemerintah pusat. 
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Save Our Borneo, Palangka Raya 

( 28/07 ). Seperti yang terjadi di 

wilayah Sumatera dan Kepulauan 

Riau kebakaran lahan juga terjadi di 

Kalimantan Tengah. Bahkan ham-

pir setiap tahun terjadi kebakaran 

lahan di Kalimantan Tengah, hal 

tersebut disebabkan adanya kesa-

maan biografis antara Kalimantan 

Tengah dengan wilayah Sumatera, 

dimana sebagian besar wilayahn-

ya merupakan lahan gambut.

Selain faktor biaografis, juga 

dipengaruhi perubahan cuaca 

dari musim hujan ke musim pa-

nas biasanya terjadi pada bu-

lan Juni hingga bulan November  

yang berdampak pada musim 

kemarau panjang. Kedua faktor 

tersebut berpengaruh terhadap 

tingkat kebakaran lahan di kalim-

antan sehingga diperlukan  upaya 

pencegahan sejak awal oleh se-

mua pihak untuk mengurangi ke-

bakaran lahan yang terus terjadi.

Memperhatikan kondisi tersebut 

tim SOB melakukan monitor-

ing ( 25/07) ke lokasi yang rawan 

terjadi kebakaran lahan di desa 

Henda, kecamatan Jabiren, ka-

bupaten Pulang Pisau, tepatnya 

di wilayah barat desa Henda atau 

di bagian kanan jalan Trans Ka-

limantan arah Banjar Masin. 

Monitoring yang dilakukan 

tim SOB dalamrangka meli-

hat kondisi lahan gambut, 

dan cara pengelolaanya oleh 

masyarakat serta tingkat kerawa-

nanya terhadap kebakaran lahan. 

Secara biografis wilayah barat 

desa Henda sebagian besar lahan 

gambut dengan tingkat kedala-

man mencapai 2 – 3 meter den-

gan ditumbuhi berbagai macam 

jenis tumbuhan. Wilayah ini du-

lunya jidakian lokasi Proyek La-

han Gambut ( PLG )  yang saat 

ini dikelola oleh masyarakat 

dengan berkebun karet, sengon, 

dan kelapa sawit dengan cara 

berkelompok maupun individu. 

Selain dikelola oleh masyarakat, 

wilayah tersebut juga masuk 

dalam kawasan Hutan Lindung 

(HL) yang diatasnya ditumbuhi 

beberapa jenis tumbuhan sep-

erti paku-pakuan, semak-belukar 

dan tumbuhan kayu berdiameter 

kecil seperti jenis kayu galam. 

Kawasan Hutan Lindung Rawan Kebakaran

Wilayah Hutan Lindung di wilayah 

desa Henda ini sangat rawan ter-

jadi kebakaran, selain lahannya 

lahan gambut yang hanya ditum-

buhi tumbuhan paku, semak be-

lukar dan jenis tumbuhan kayu 

lainnya membuat api cepat meluas 

saat terjadi kebakaran serta se-

hingga sulit untuk di padamkan. 

Selain itu minimnya sumber air 

yang dijadikan masyarakat untuk 

memadamkan api yang membakar 

lahan gambut di Hutan Lindung 

lantaran kanal-kanal dan parit-

parit besar mengalami kekeringan 

akibat musim kemarau panjang.

Kebakaran di kawasan Hutan 

Lindung setiap tahun selalu ter-

jadi bahkan pada tahun 2014 ke-

marin mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun-tahun sebe-

lumnya. Seperti yang dijelaskan 

deniy salah seorang aparatur desa 

Henda saat mendampingi tim sob 

pada kegiatan monitoring kemarin 

“ jika bandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya kebekaran 

lahan di kawasan huntan lind-

ung pada tahun 2014 kemarin 

mengalami peningkatan yang 

di perkirakan mencapai 600 

ha lebih lahan habis terbakar” 

Menurut deny, Hal tersebut dis-

ebabkan lahan yang terbakar 

berada di kawasan Hutan Lind-

ung selain kawasanya luas dan 

Musim Kemarau Rawan Kebakaran 
Dilahan Gambut
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gambutnya cukup tebal perala-

tan yang digunakan masyarakat 

untuk memadamkan api san-

gat minim juga sangat minim. 

Sebagian masyarakat juga berang-

gapan bahwa lahan yang terbakar 

merupakan lahan kosong, dalam 

artian lahan tersebut tidak ada tan-

am tumbuhnya oleh measyarakat .

Proyek galian faktor penyebab 
kekeringan lahan gambut

Proyek-proyek galian menjadi pa-

ktor penyebab kekeringan lahan 

gambut.  Galian-galian berukuran  

besar serta panjangnya mencapai 1 

kilo meter  dengan lebarnya men-

capai 3 meter dan kedalamanya 

mencapai 2 meter terhubung lang-

sung ke kanal induk Eks. PLG di 

wilayah desa Garung yang ber-

muara ke sungai kahayan membuat 

air di wilayah tersebut cepat kering.  

Begitu juga dengan adanya aktivitas 

perkebunan kelapa sawit  di lahan 

gambut yang pembukaan lahanya 

dengan cara membuat kanal-kanal 

besar hingga membelah lahan gam-

but yang berfungsi sebagai resapan 

air menjadi rusak dan berakibat 

Kekeringan pada lahan gambut 

yang sangat rawan dan mudah ter-

bakar saat terjadi musim kemarau.

Patok kawasan Hutan Lindung diwilayah barat Desa Henda 

Kanal yang pembatas HL dan Kebun Kelapa Sawit sudah mengalami 
kekeringan 

Harapan Masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan 

kebakaran lahan di wilayah desa 

Henda masayrakat berharap agar 

pemerintah menyediakan per-

alatan pompa dan sumur bor di 

beberapa titik yang rawan terjadi 

kebakaran. Mengingat peralatan 

yang digunaan masyarakat untuk 

memadamkan api selama ini hanya 

menggunakan peralatan sedadan-

ya. Selain itu, kebakaran lahan jadi 

sulit diatasi lantaran tidak ada sum-

ber air  yang digunakan masyarakat 

untuk memadamkan api.

Masyarakat juga berharap agar 

program-program yang diberikan 
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pemerintah bukan lagi program 

yang bersifat sementara, namun 

lebih kepada peningkatan pengeta-

huan masyarakat dalam mengelola 

lahan gambut agar lahan-lahan 

yang selama ini terlantar dapat 

dikelola oleh masyarkat sehingga  

kebekaran lahan dapat terkurangi. 

Selama ini program-program 

yang diberikan pemerintah ke-

pada masyarakat berupa bibit ka-

ret dan beberapa jenis bibit lainya 

tanpa dibarengi program pening-

katan pengetahuan masyarakat 

mengenai cara-cara mengelola 

perkebunan di lahan gambut.  

Lahan gambut di desa Henda se-

lama ini dikelola oleh masyarakat 

dengan pengetahuan yang 

minim, sehingga pengengelo-

laan lahan gambut dilakukan 

masyarakat dengan cara membi-

arkan gambutnya habis terbakar, 

agar gambutnya menipis dan ka-

dar asamnya berkurang, setelah 

gambutnya menipis dan kadar 

asamnya berkurang barulah lahan 

tersebut dikelola dan ditanami.

Plang himbauan bahaya kebakaran lahan di kebun kelapa sawit seluas 885 Hektar

PT. Central Sejahteta Sukses 
Diduga Telah Melakukan Pembakaran Lahan
Save Our Borne (03/09). PT. Central 

Sejahtera Sukses ( CSS ) yang ber-

operasi di kecamatan Bukit Batu, 

Kota Palangka Raya diduga telah 

melakukan pembakaran lahan 

untuk perkebunan kelapa sawit.

Pada hari ini (03/09) tim Save Our 

Borneo bersama-sama tim JPIC 

Kalimantan dan Walhi Kalteng 
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Papan Himbauan dan Garis Pembatas Oleh Tim Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan  (KLHK)

melakukan monitoring langsung 

ke lokasi kebakaran lahan di areal 

lahan konsesi PT. CSS di wilayah 

desa Tumbang Tahai, Kecamatan 

Bukit Batu, Kota Palangka Raya. 

Atau sekitar 5 Km masuk seb-

elah kiri  Jl. Tjlik Riwut Km 24 

Trans Kalimantan Palangka Raya 

– Sampit. Bebrapa hari yang lalu 

Tim Penyidik Kementerian Ling-

kungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia melakukan 

penyegelan di lokasi  kebakaran 

tersebut. Penyegelan dilakukan 

tim penyidik Kementerian LHK 

dengan memasang papan pem-

beritahuan dan garis pembatas, 

bahwa lokasi kebakaran terse-

but dalam proses penyelidikan.

Pantauan kami di lapangan, la-

han di lokasi kebakaran tersebut 

merupakan lahan gambut yang 

di atasnya terdapat banyak tega-

kan pohon kayu berdiameter 20 

– 70 cm yang sudah ditebang dan 

terbakar di sekitar garis pem-

batas penyidik Kementerian LHK. 

Kita semua berharap agar pe-

nyegelan dan penyelidikan yang 

dilakukan oleh  Kementerian 

LHK  terhadap kasus kebakaran 

di areal lahan konsesi PT. CSS  

terus berlanjut , serta menin-

dak tegas PT. CSS  jika terbukti 

melakukan pembakaran lahan. 
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Gerakan Anti Asap (GAAS) Bagikan 5.000 lebih 
Masker Gratis
Save Our Borneo ( 22/09). Gera-

kan Anti Asap (GAAS) Kalim-

antan Tengah bagikan masker di 

Kota Palangka Raya. Sebanyak 

5.000 lebih Masker di bagikan se-

cara geratis kepada pengguna jalan 

yang melintasi bundaran kecil Kota 

Palangka Raya, baik pengendara 

roda dua maupun roda empat .

Aksi bagi masker gratis ini sebagai 

bentuk keperdulian Gerakan Anti 

Asap  terhadap masyarakat yang 

terkena dampak kabut asap, meng-

ingat kabut asap semakin hari se-

makin bertambah parah menyeli-

muti Kota Palangka Raya, sehingga 

beberapa sekolah di Kota Palangka 

Raya terpaksa meliburkan siswan

ya untuk sementara waktu , kare-

na khawatir siswa-siswanya men-

galami gangguan kesehatan ketika 

mengikuti proses pembelajaran di 

tengah pekatnya kabut asap. Kabut 

asap yang begitu pekat disertai zat-

zat berbahaya dapat menimbulkan 

inveksi saluran pernafasan ( ISPA ).

Selain itu, kabut asap juga me-

nyebabkan aktivitas transpor-

tasi udara di Kalimantan Tengah 

jadi terganggu.  Jarak pandang 

yang hanya berkisar 100-200 me-

ter membuat pihak pengelola 

bandara terpakasa menghentikan 

aktivitas penerbangan untuk se-

mentara waktu. Saat ini, ada dua 

bandara yang menghentikan ak

tivitas penerbangan, diantaranya; 

bandara Tjlik Riwut Palangka Raya

dan bandara H. Hasan – Sampit .

Selain membagikan masker di 

beberapa titik di bundaran kecil 

Kota Palangka Raya, Gerakan Anti 

Asap juga melakukan aksi massa 

ke kantor gubernur Kalimantan 

Tengah. Aksi massa yang dilaku-

kan, sebagai bentuk keprihatinan 

GAAS terhap kondisi Kalimantan 

Tengah yang setiap tahunya men-

galami kebakaran hutan dan la-

han sejak tahun 1997 – Sekarang. 

Kebakaran hutan dan lahan yang 

selalu menimbulkan kabut asap 

sehingga berdampak pada keru-

gian yang dialami oleh masyarakat 

Kalimantan Tengah, kerugian yang 

dialami masayarakat berupa gang-

guan kesehatan, terganggunya ak-

tivitas transportasi dan ekonomi.

Dalam aksinya GAAS meny-

ampaikan beberapa tuntuan 

kepada Pj. Gubernur Kalim-

antan Tengah, diantaranya : 

1. Meminta pemerintah provinsi 

Kalimantan Tengah segera 

mengambil langkah pe-

nyelamatan bagi masyarakat 

yang terkena dampak kabut 

asap dengan menyediakan 

posko kesehtan geratis di be-

berapa titik, memberikan mask-

er sesuai standar kesehatan. 

2. Menuntut pemerintah un-

tuk menindak tegas pelaku 

pembakaran hutan dan lahan 

baik individu maupun korpo-

rasi perkebunan kelapa sawit.

3. Meminta pemerintah utuk 

segra mencabut izin-izin 

konsesi PBS kelapa sawit yang 

berada di areal lahan gambut.

Musim kemarau yang diperkira-

kan akan terus terjadi hingga bulan 

November kedepan, tentunya san-

gat mengkhawatirkan masyarakat  

di Kalimantan Tengah, terutama 

masyarakat yang rentan men-

galami gangguan kesehatan aki-

bibat kabut asap yang ditimbulkan 

dari kebakaran hutan dan lahan
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Save Our Borneo, Palangka Raya 

(21/11). Turunya hujan sejak ming-

gu pertama November 2015 hingga 

saat ini, menandakan musim telah 

berganti “dari musim kemarau ke 

musim hujan.” Seiring dengan itu 

pula lah kabut asap mulai sirna dari 

seluruh permukaan langit Kota 

Palangka Raya dan semua daerah 

di Kalimantan Tengah, sehingga 

warga masyarakat dapat kembali 

menghirup udara bersih nan segar. 

Namun, kondisi tersebut bukan 

berarti menghapuskan ingatan 

kita pada kebakaran hutan dan 

lahan sebagai penyebab bencana 

kabut asap yang menyengsara-

kan kita hampir 3 bulan lamanya. 

Di Kabupaten Pulang Pisau mis

alnya, kebakaran hutan dan la-

han pada tahun ini tidak hanya 

menyebabkan bencana kabut 

asap yang berkepanjangan, tetapi 

juga berdampak pada kerugian 

ekonomi yang dialami masyarakat.

Berdasarkan topografisnya, Ka-

bupaten Pulang Pisau merupakan 

salah satu daerah yang berada 

di daerah aliran sungai Kahayan 

setelah Kabupaten Gunung Mas 

dan Kota Palangka Raya. Wilayah 

selatan Kabupaten Pulang Pisau 

Didominasi jenis tanah gambut 

dan wilayah utara didominasi jenis 

tanah perbukitan.  Pada musim 

kemarau tahun ini, kebakaran 

hutan dan lahan paling banyak 

terjadi di selatan Kabupaten Pu-

lang Pisau. Bahkan, kabut asap 

akibat kebakaran hutan dan la-

han di selatan Pulang Pisau ini 

hingga ke Kota Palangka Raya. 

Seperti kebakaran hutan dan lahan 

di Kecamatan Jabiren Raya yang 

meliputi desa Taruna, Tumbang 

Nusa, Pilang, Jabiren, Sakaka-

jang, Henda, dan desa Garong. 

Dampak dari kebakaran hutan 

dan lahan yang terjadi di dae-

rah ini tidak hanya menimbulkan 

bencana kabut asap berkepan-

jangan yang dapat menggangu 

kesehatan dan aktivitas pendidi-

kan, tetapi juga berdampak pada 

kerugian ekonomi yang dialami 

masyarakat sekitar. Sebab, ban-

yak kebun karet milik warga yang 

menjadi sumber penghasilanya  

ikut hangus terbakar bersamaan 

dengan kebakaran hutan dan lahan 

yang terjadi di wilayah tersebut.

Untuk melihat kondisi terkini di 

Kabupaten Pulang Pisau pasca ke-

bakaran hutan dan lahan yang ter-

jadi beberapa waktu lalu, Save Our 

Borneo telah melakukan moni-

toring langsung ke beberapa desa 

di kecamatan Jabiren Raya pada 

Kamis (19/11) lalu, meliputi ; desa 

Garong, Henda dan Tumbang Nusa 

dengan temuan-sebagai berikut:

1. Akibat kebakaran yang ter-

jadi di desa Henda, ada ban-

yak kebun karet milik war-

ga yang mati dan tumbang.

2. Masih ada titik api kebakaran 

di sekitar kebun karet milik 

warga di Jalan Saka Bijai Desa 

Henda.

3. Dam atau tutup kanal bloking 

di Tumbang Nusa saat ini je-

bol akibat dorongan air yang 

mengalir dari kanal ke arah 

selat nusa dan sungai Kahayan

4. Terdapat kepulan asap  lokas-

inya tidak jauh dari lokasi 

kanalisasi di Tumbang Nusa.

5. Mesin-mesin pompa di sekitar 

kanalbloking di Tumbang Nusa 

saat ini sudah diangkut petugas 

Badan Penanggulangan Benca-

na Daerah (BPBD) Pulang Pisau

Kahayan Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan
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Save Our Borneo, Palangka Raya. 

Kebakaran hutan dan lahan di Ke-

camatan Jabiren Raya, Kabupaten 

Pulang Pisau tidakhanya me-

nyebabkan bencana kabut asap yang 

berbahaya bagi kesehatan, tetapi 

juga berdampak pada terganggu-

nya aktivitas pendidikan dan per-

tumbuhan ekonomi masyarakat.

Kemarin (30/10) Tim Save Our 

Boreneo telah melakukan moni-

toring langsung ke Desa Jabiren, 

Sakkajang, dan desa Pilang - Ke-

camatan Jabiren Raya untuk meli-

hat secara langsung dampak ke-

bakaran hutan dan lahan yang 

terjadi di wilayh tersebut terhadap 

kesehatan, pendidikan dan per-

tumbuhan ekonomi masyarakat. 

berdasarkan keterangan dari war-

ga setempat bahwa dampak keba-

karan hutan dan lahan yang ter-

jadi di deareah tersebut Hampir 

sama dengan yang dialami warga 

di Kota Palangka Raya dan di be-

berapa daerah lain.  Bahwa, keba-

karan huan dan lahan yang terjadi 

saat ini menyebabkan bencana ka-

but asap, sehingga beberapa warga 

menderia sakit seperti ; bantu-

batuk, pilek, dan diare/mutaber. 

Di Desa Jabiren misalnya, keba-

karan hutan maupun lahan yang 

terjadi saat ini menyebabkan kabut 

asap sangat tebal dan pekat hingga 

menyelimuti desa Jabiren. Aki-

batnya banyak anak-anak dan war-

ga usia lanjut mengalami ganggu-

an kesehatan seperti batuk-batuk, 

file, diare, dan sesak nafas. Seba-

gaimana dijelasakan Markel Ket-

ua RT. 04 Desa Jabiren. Semenjak 

kabut asap ini terjadi dan menye-

limuti desa Jabiren, banyak warag-

anya mengalami sakit mata, batuk, 

filek, mutaber, dan sesak nafas. 

Menurut Markel, sakit batuk, filek, 

dan muteber kebanyakan dider-

ita anak-anak,  sedangkan sesak 

nafas  kebanyakan dialami warga 

usia lanjut, seperti yang dialami 

ayahnya yang berusia 68 tahun 

sering kali mengalami sesak na-

fas diwaktu malam hari, karena 

kabut asap di malam hari lebih 

tebal dan pekat dibandingan pada 

siang hari. Melihat orang tuanya 

sering kali mengalami sesak na-

fas, markel sempat ingin membe-

likan oxygen dan mengungsikan 

orang tuanya ke Banjar Masin.

Penyakit yang sama juga dialami 

warga desa Sakakajang dan desa 

Pilang, kebanyakan Sementara di 

desa Sakakajang dan desa Pilang, 

kebanyakan warganya juga men-

derita penyakit yang sama, bahkan 

seorang anak di desa Sakakajang 

sempat dirawat kerumah sakit 

daerah kabupaten Pulang Pisau 

karena menderita ispa  akibat ka-

but asap  yang terjadi saat ini. 

Bencana kabut asap tidak hanya 

membuat warga di Kecamatan Jab-

iren Raya jatuh sakit, tetapi juga 

membuat aktivitas pendidikan di 

sekolah-sekolah di Kecamatan Jab-

iren Raya jadi terganggu.  Pasalnya, 

semua sekolah di Kecamatan Jab-

iren Raya dari TK hingga SMA 

saat ini sedang diliburkan, ka-

rena kabut asap diwilayah terse-

but masih cukup pekat yang 

sewaktu-waktu dapat memba-

hayakan kesehaan para siswa.

Sebagaiaman dijelaskan Vita se-

orang warga desa Sakakajang yang 

juga siswa kelas 3 SMA Negeri 1 

Jabiren Raya, bahwa sekolahnya 

saat ini sedang diliburkan, ka-

rena pihak sekolah khawatir jika 

dia dan siswa/siswi yang lain 

tetap bersekolah ditengah kepun-

gan kabut asap seperti saat ini. 

Menurut Vita, untuk menga-

tasi ketertinggalan pelajaran dis-

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecama-
tan Jabiren Raya
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ekolah, pihak sekolah memberi-

kan tugas (PR) kepada para siswa 

agar tetap belajar dirumah selama 

bencana kabut asap ini terjadi. 

Kebakaran hutan dan lahan tidak 

hanya menyebabkan bencana ka-

but asap yang berdampak pada 

terganggunya kesehatan dan ak-

tivitas pendidikan di kacamatan 

Jabiren Raya, tetapi juga beraki-

bat pada terganggunya pertum-

buhan ekonomi masyarakat di 

wilayah tersebut, karena keba-

karan hutan dan lahan di wilayah 

tersebut juga menghanguskan 

kebun-kebun milik masyarakat. 

sebelumnya kebun-kebun terse-

but dijadikan masyarakat seba-

gai sumber penghasilan sehari-

hari.  Namun, karena hangus 

terbakar, kebun-kebun tersebut 

tidak lagi produktif dan menjadi 

sumber penghasilan masyarakat.

Save Our Borneo_Palangka 

Raya, Pembuatan kanal untuk 

mencegah kebakaran hutan dan 

lahan gambut di Tumbang Nusa 

hingga saat ini terus berjalan. 

Kemarin Tim SOB memantau ke 

lokasi kanalisasi di Tumbang Nusa. 

disana terlihat beberapa orang pra-

jurit TNI sedang mengerjakan tit-

ian jalan dan pintu kanal menggu-

nakan papan kayu. Selain itu, juga 

ada beberapa orang sedang mem-

buat sumur Boor, serta 1 ( satu ) 

unit excavator yang sedang berop-

erasi membuat kanal baru di seb-

elah kiri jembatan Tumbang Nusa 

Jl. Trans Kalimantan Palangka 

Raya - Banjarmasin. Kanal baru 

itu dibuat dengan ukuran; lebar 

sekitar 6 meter dan kedalaman 

sekitar 4 meter langsung men-

embus ke sungai Kahayan untuk 

menghubungkan kanal-kanal ke-

cil yang sudah dibuat sebelumnya. 

Sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa Kanalisasi di Tumbang 

Nusa, Kecamatan Jabiren, Kabu-

paten Pulang Pisau ini merupakan 

Instruksi langsung Presiden Joko 

Widodo ketika Dia melakukan ku-

jungan ke lokasi kebakaran di Tum-

bang Nusa pada bulan lalu (24/09). 

Menurut Jokowi, dalam situasi 

darurat seperti ini, kanalisasi di-

anggap sebagai solusi paling tepat 

untuk mencegah kebakaran hutan 

dan lahan. Dimana kanalisasi yang 

dimaksud berfungsi sebgai pem-

batas agar api tidak meluas ke daer-

ah lain. Selain itu, kanal-kanal terse-

but juga berfungsi sebagai saluran 

air untuk membasahi lahan gam-

but agar tidak kering dan terbakar. 

Selain Jokowi, Edy Pratowo se-

laku bupati Kab. Pulang Pisau juga 

menjelasakan bahwa kanal-kanal 

dan embung di wilayah Tumbang 

Nusa ini nantinya berfungsi sebagi 

penampung air untuk membasahi 

lahan gambut dan air yang diguna-

kan untuk membasahi lahan gam-

but di wilayah itu bersumber dari air 

hujan dan air dari sungai Kahayan.

Namun, beberapa pihak yang pa-

ham akan lahan gambut berpan-

dangan lain mengenai kanalisasi 

di lahan gambut yang perintahkan 

Presiden Jokowi. Menurut mereka, 

kanalisasi dilahan gambut bukan 

Solusi untuk mencegah kebakaran 

hutan dan lahan. Kanalisasi di 

lahan gambut justru akan mem-

perparah kerusakan system pada 

gambut itu sendiri, karena Lahan 

gabut selama ini dikenal memiliki 

fungsi sebagai resapan air. Tetapi 

jika lahan gambut yang ada dibe-

lah dengan membuat kanal-kanal, 

maka fungsi lahan gambut yang 

Kanalisasi Bukan Solusi Kebakaran 
Hutan dan Lahan
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tadinnya sebagai resapan air akan 

rusak, bahkan air yang ada di la-

han gambut akan mengalir mela-

lui kanal-kanal ke daerah yang 

lebih rendah. Apalagi kanal-kanal 

yang dibuat di Tumbang Nusa itu 

terhubung langsung ke sungai Ka-

hayan yang lebar dan kedalaman-

ya  jauh lebih besar dibanding-

kan kanal-kanal yang dibuat. 

Maka sangat tidak mungkin ka-

nal-kanal tersebut berfungsi un-

tuk membasahi lahan gambut 

di wilayah Tumbang Nusa dan 

wilayah sekitarnya. Bahkan seba-

liknya, lahan gambut di wilayah itu 

akan mongering serta rawan ter-

bakar ketika musim kemarau tiba, 

lantaran minimnya curah hujan 

dan air pasang dari sungai Kahay-

an pun tidak sampai ke wilayah itu.

Yang sangat disayangkan dari 

kanalisasi di Tumbang Nusa ini 

adalah, anggaran yang digunakan 

bersumber dari APBN melalui 

Badan Penanggulangan Bencana 

Nasional (BNPB) kurang lebih 13 

Miliar Rupiah. Dimana lokasi yang 

dibuat kanal-kanal tersebut diduga 

berada di areal konsesi salah satu 

Perusahaan Besar Swasta (PBS) 

perkebunan kelapa sawit. Se-

mentara titik api dan kebakaran 

lahan banyak terjadi di wilayah 

lain yang seharusnya mendapat 

perhatian lebih dari pemerintah.

Mencegah Kebakaran dan 
Pengelolaan Gambut

Ada dua pemahaman yang ber-

beda dalam Mencegah kebakaran 

hutan atau lahan dan pengelolaan 

lahan gambut itu sendiri. Mungkin 

saja kebakaran hutan dan lahan 

dapat diminimalisir dengan mem-

buat kanal-kanal di lahan gambut, 

akan tetapi sebaliknya, kebakaran 

hutan dan lahan akan bertambah 

parah jika kanal-kanal yang dibuat 

tidak sesuai fungsi yang sebenarn-

ya, sehingga membuat gambutnya 

menjadi kering dan rawan men-

galami kebakaran. Maka dari itu, 

kanalisasi lahan gambut bukan 

solusi yang tepat untuk mencegah 

kebakaran hutan dan lahan. Meng-

ingat lahan gambut memiliki ber-

bagai macam fungsi termasuk 

cadangan karbon di dalamnya. 

Yang harus diperhatikan pemer-

intah dalam pengelolaan lahan 

gambut adalah dengan cara tidak 

merusak gambut itu sendiri. Ka-

rena lahan gambut merupakan 

jenis lahan yang berbeda degan 

lahan di daerah perbukitan selain 

gambut, sehingga pengelolaanya 

pun juga berbeda. Pengelolaan 

lahan gambut yang salah justru 

akan membuat kerusakan pada 

gabut itu sendiri dan berdampak 

pada bencana ekologi yang lebih 

besar  dikemudian hari termas-

uk kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran Lahan Masih 
Terjadi

Jika di sekitar jembatan layang 

Tumbang Nusa para prajurit 

TNI  dan alat berat jenis Exava-

tor sedang bekerja menyelesaikan 

proyek kanalisasi. Di km 28 Jl. 

Trans Kalimantan Palangka Raya - 

Banjar Masin terlihat titik api yang 

menyala membakar semak belu-

kar dan tumbuh-tumbuhan yang 

ada disekitar wilayah itu tanpa ada 

pemadaman dari petugas, karena 

minimnya petugas pemadam keba-

karan yang disiagakan oleh pemer-

intah. Meskipun ada yang bekerja 

memadamkan api, hanya beberapa 

orang saja dari prajurit TNI  yang 

sedang memadamkan api di ping-

gir jalan trans Kalimantan Km 29 

Palangka Raya – Banjar Masin 
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Aktivitas Akhir Tahun Forum Inisiatif Keadilan
Save Our Borneo Palangka Raya. 

Forum Inisiatif Keadilan yang ter-

gabung di dalamnya Save Our Bo-

erneo (SOB), Walhi Kalimantan 

Tengah, Yayasan Betang Borneo 

(YBB), PW. AMAN Kalimantan 

Tengah, dan Kelompok Kerja Sis-

tem Hutan Kerakyatan (Poker-

SHK) di penghujung tahun 2015 

ini telah melaksanakan beberapa 

kegiatan sebagai upaya mendorong 

inisiatif lokal dalam mengelola 

Sumber Daya Alam dan lingkun-

gan di daerahnya masing-masing. 

Adapun kegiatan yang dilaksana-

kan forum inisiatif keadilan di akh-

ir tahun 2015 ini sebagai berikut :

1. 18 Desember 2015, Walhi Kali-

mantan Tengah melaksanakan 

Seminar dengan tema “Men-

dorong kepastian ruang kelo-

la rakyat dalam pengelolaan 

sumber daya alam dan lahan 

berdasarkan kearifan local un-

tuk menunjang kesejahteraan 

dan keberlanjutan lingkun-

gan.” peserta yang hadir pada 

kegiata ini berasal dari kalan-

gan aktivis lingkungan, ma-

hasiswa, organisasi pemuda, 

akademisi, pihak kecamatan 

Kahayan Tengah, kepala desa 

se-kecamatan Kahayan Tengah 

dan Pemerintah Daerah Kabu-

paten Pulang Pisau. sedangkan 

pembicara yang hadir pada 

kegiatan ini abet nego tarigan 

selaku direktur eksekutif na-

sional walhi, Deni Rahadian 

selaku Direktur JKPP, dan Di-

rektur EPISTEMA Institut.  

 

selain itu, juga dilaksanakan 

FGD perumusan Rencana 

tindak lanjut dari program-

program yang sudah dilaku-

kan forum inisiatif keadilan 

selama beberapa tahun tera-

khir untuk mewujutkan adan-

ya kepastian hukum wilayah 

kelola komunitas lokal atas 

Sumber Daya Alam  dan ke-

berlanjutan lingkungan.  

2. 23 Desember 2015, Yayasan 

Bebetang Borneo bersama 

pemerintah desa Bukit Rawi 

dan  desa penda barania mel-

akukan pengambilan titik koor-

dinat batas desa dengan disak-

sikan camat kahayan tengah 

leting, S.Sos. pengambilan titik 

koordinat diambil di bebera-

pa lokasi, titik koorinat batas 

desa Penda Barania dengan 

Tanjung Sangalang, batas desa 

Penda Barania dengan Bukit 

Rawi, batas desa Bukit Rawi 

dengan Kabupaten Kapuas.   

3. 4-5 Desember 2015 lalu POKER 

SHK telah melakukan pengua-

tan kapasitas pemerintahaan 

desa dan adat melalui pelati-

haan perencanaan penggunaan 

lahan berbasis undang-undang 

desa nomor 6 tahun 2014. keg-

iatan ini dilaksanakan di Desa 

Buntoi kecamatan Kahayan 

Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. 

 

Menurut Alfiatul selaku staf 

Poker-SHK, kegiatan ini dii-

kuti perwakilan dari desa Bun-

toi dan Mintin – Keamatan 

Kahayan Hilir,  Garong – Ke-

camatan Jabiren Raya, Bukit 

Bamba dan Tahawa – Kecama-

tan Kahayan Tengah , Bawan 

dan Tambak – Kecamatan 

Banama Tingang. Kegiatan 

ini untuk meningkatkan ka-

pasitas aparatur desa dan adat 

tentang perencanaan pemban-

gunan desa yang berbasis la-

han, adanya pengetahuan dan 

pemehaman tentang mekan-

isme dalam perencanaan pem-
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Save Our Borneo, Palangka Raya 

( 12/06 ). Tanggapan masyarakat 

desa Tuwung dan desa Bukit Rawi, 

Kecamatan Kahayan Tehgah, 

Kabupaten Pulang Pisau terha-

dap program Kahayan Inisiatif.

Pada saat tim Save Our Borneo 

bersama-sama tim dari Yayasan 

Betang Borneo dalam acara 

pelatihan pemetaan desa di desa 

Tuwung, kecamatan Kahayan 

Tehgah. Disela-sela acara pelatihan 

tersebut tim SOB meminta penda-

pat beberapa orang masyarakat 

terkait program Kahayan Inisiatif.

Bahwa program Kahayan Inisiatif 

yang pada saat ini sedang berjalan 

di wilayah mereka sangat mem-

bantu dan bermanfaat bagi mere-

ka, khusnya pemetaan desa yang 

saat ini dilakukan Yayasan Betang 

Borneo. Seperti yang disampaikan 

Kepala Desa Tuwung, menyatakan 

bahwa  “ dengan adanya Kahayan 

Inisiatif di DAS kahayan, khu-

susnya pemetaan batas desa yang 

pada saat ini kami dibantu oleh  

Yayasan Betang Borneo.  menurut 

saya selaku kepa desa Tuwung keg-

iatan ini sangat membantu kami. 

Dengan  dilakukan pemetaan 

wilayah desa Tuwung, kami selaku 

pemerintah desa dapat mengeta-

hui luas wilayah desa kami secara 

akurat. Selain itu desa kami dapat 

memiliki peta desa yang valid.”

KI : Dimata Masyarakat

bangunan desa berdasarkan 

undang-undang desa nomor 

6 tahun 2014. Rencana tindak 

lanjut dari kegiatan tersebut 

adanya rencana kerja dimas-

ing-masing desa dalam per-

encanaan pembangunan desa.  

4. Pengurus Wilayah Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara 

(PW. AMAN) Kalimantan Ten-

gah bersama komunitas Tehang 

dan Tumbang Malahoi pada 

tahun 2015 ini berhasil mel-

aksanakan pemetaan wilayah 

kelola komunitas adat secara 

partisipatifdengan luas wilayah 

yang berhasil di petakan 

±25.000 Hektar untuk komuni-

tas Tehang dan ±30.000 Hektar 

komunitas Tumbang Malahoi. 

 

Menurut Yohanes Taka selaku 

koordinator pemetaan wilayah 

kelola komunitas adat di PW. 

AMAN Kalteng bahwa pihakn-

ya bersama komunitas adat 

akan terus melanjutkan keg-

iatan pemetaan wilayah kelola 

komunitas adat secara partisi-

patif, terutama di komunitas 

Keratau Sarian yang saat ini 

pemetaan wilayahnya sedang 

tertunda, karena ada masalah di 

internal komunitas itu sendiri. 

5. 23 Desember 2015 lalu Save 

Our Borneo bersama warta-

wan Kompas dan Mongabay 

meliput kegiatan pengambilan 

titik koordinat batas desa Bukit 

Rawi dengan Penda Bara-

nia, kecamatan Kahayan Ten-

gah, Kabupaten Pulang Pisau. 

pengambilan titik koordinat 

batas desa ini di dampingi 

Yayasan Betang Borneo  dan 

disaksikan Camat Kahayan 

Tengah. Kegiatan ini bertu-

juaan untuk mendokumenta-

sikan sekaligus mempublikasi-

kan inisiatif lokal di Kecamatan 

Kahayan Tengah dalam men-

gelola dan mempertahankan 

Sumber Daya Alam di daer-

ahnya sendiri salah satu upaya 

yang dilakukan komunitas lo-

cal saat ini adalah pemetaan 

wilayah desa secara partisipatif.
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lanjut kades Tuwung, Yang kedua 

dengan adanya program Kahayan 

Inisiatif ini, harapan kami keda-

pan diamana wilayah desa kami 

yang berbatasan dengan desa-de-

sa tetangga, kami sudah tahu le-

tak batasnya, begitu juga kepada 

pemerintah pusat dengan adanya 

peta desa yang dibuat oleh Kahay-

an Inisiatif ini akan menjadi bahan 

acuan pemerintah bahwa ada seba-

gian lahan yang mungkin terkena 

wilayah Hutan Lindung dan Hu-

tan Produksi atau hutan lainnya.

Khusus Hutan Lindung mau-

pun Hutan Produksi dimana 

didalamnya termasuk wilayah 

kelola masyarakat yang sejak ja-

man nenek moyangnya mereka 

kelola selama berpuluh-puluh ta-

hun yang lalu. Apabila wilayah 

kelola masyarakat tersebut masuk 

kedalam kawasan hutan lindung 

sangat merugikan masarakat, 

karena masyarakat sudah men-

gelolanya secara turun temurun. 

Kami berharap kepada pemerin-

tah pusat agar wilayah-wilayah 

kelola masyaralkat yang statusnya 

masuk kedalam kawasan hutan 

lindung agar bisa dikeluarkan.

Selain menyampaikan pandangan-

ya terkait Kahayan Inisiatif, kades 

Tuwung juga menyampaikan pan-

danganya terkait perkebunan ke-

lapa sawit, yang menurut kami 

sangat kontradiktif dengan se-

mangat program Kahayan Inisiatif.

Menurut kades Tuwung, dulu seki-

tar tahun 2013 pernah ada sosial-

isasi perkebunan kelapa sawit oleh 

PT. Citra Mitra Perkasa ( CMP) di-

mana perusahaan ini akan berop-

erasi di wilayah kecamatan Kahay-

an Tengah meliputi desa Tuwung, 

Sigi, Petuk Liti. Tidak termasuk 

desa Bukit Rawi, Penda Barania, 

Tanjung Sangalang, dan Bereng 

Rambang. Rencananya, lahan yang 

akan digarap oleh PT. CMP berada 

sebelah kiri naik sungai Kahayan. 

Tambah kades tuwung, Sosial-

isasi juga pernah dilakukan se-

banyak 3 kali, 1 kali  dilaksana-

kan di Sekretariat Darah Provinsi 

Kalteng dan 2 kali di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau. 

Ketika hasil sosialisasi tersebut 

disampaikan kepada masyarakat, 

bahwa masyarakat setuju apabila 

perusahaan kelapa sawit masuk 

ke wilayah desa Tuwung dengan 

syarat perusahaan boleh meng-

garap di atas 1 Km dari DAS ka-

hayan, karena apabilah dibawah 1 

Km dari DAS Kahayan berada di 

wilayah kebun masyarakat. Maka 

dari itu masyarakat meminta di atas 

1 Km dari DAS Kahayan. Syarat  

yang kedua, agar masyarakat di-

berikan kebun plasma sesuai 

dengan jumlah kepala keluarga 

(KK) yang ada di desa Tuwung.

Pada  acara sosialisasi yang dilak-

sanakan sekitar bulan juni/juli ta-

hun 2014 lalu di kantor pemerin-

tah Kabupaten Pulang Pisau bahwa 

pihak perusahaan bersedia menga-

komodir permintaan masyarakat. 

“Namun hingga saat ini masih be-

lum terlaksana, alasan pihak peru-

sahaan lantaran belum mendapat 

izin alih fungsi hutan dari Kemen-

terian Kehutanan, dikarenakan 

Menteri kehutanan tidak boleh 

memberikan izin pada akhir masa 

jabatanya sehingga menunggu 

menteri yang baru di jaman peres-

iden Jokowi sekarang. kata pihak 

perusaahaan “ terang David Faisal.

Selain kades Tuwung, salah seorang 

warga desa Bukit Rawi bernama 

Angku Sumio menyampaikan pan-

danganya terkait Kahayan Inisiatif.  

“kami dari warga Kahayan 

Tehgah khususnya desa Bukit 

Rawi, kami sangat mendukung 

program Kahayan Inisiatif ini. 

Bagi kami, program ini sangat 

bermanfaat bagi kelangsungan 

hidup masyarakat Bukit Rawi.” 

Menurut Sumio, kedepanya 

akan semakin banyak program-

program yang dapat dilakukan, 

apakah pembuatan jalan, atau 
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berbagai macam program lain-

ya. Dengan adanya pemetaan 

desa ini, paling tidak kedepanya 

masyarakat Bukit Rawi mengeta-

hui luas wilayah desa Bukit Rawi, 

lokasi tanah adat, dan juga dapat 

membuat kelompok pertanian.

KI : Gallery

Papan Segel dari KLHK untuk tersangka Pembakar 
Hutan dan Lahan di Area Konsesi Perkebunan

Dilarang melintasi Garis PPNS dari KLHK

Bekas Pembakaran di area lahan Konsesi Perkebunan 
Kelapa Sawit.

Pengangkutan Mesin Pompa oleh Petugas BPBD 
Pulpis di lokasi Kanalisasi TB. Nusa

DAM Kanal Jebol di Tumbang NusaAktivitas Pembuatan Kanal di Tumbang Nusa
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Peserta dan Narasumber Lingkar Belajar Pembuatan 
Perdes di Desa Buntoi oleh POKER-SHK

Praktek Pengambilan Titik Kordinat di Desa Tuwung

Pemberi Materi oleh Kabid Hukum Pemda Pulang 
Pisau

Lokasi Bekas Bebakaran di Desa Henda - Kab. Pu-
lang Pisau

Kampanye Kreatif  Momentum Hari Bumi
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